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ABSTRAK

Nama : Mency
NIM : 70100106081
Jurusan : Farmasi
Skripsi : “Skrining Daya Hambat Ekstrak Kelopak Bunga Rosella 

( Hibiscus sabdariffa L ) Terhadap Pertumbuhan Beberapa 
Bakteri Patogen”

Telah dilakukan  Skrining Daya Hambat Ekstrak Kelopak Bunga Rosella
(Hibiscus sabdariffa L) Terhadap Pertumbuhan Beberapa Bakteri Patogen. 
Penelitian pendahuluan dilakukan dengan cara kelopak bunga rosella di ekstraksi 
dengan metanol kemudian dipartisi dengan n-heksan hingga diperoleh ekstrak 
metanol larut n-heksan dan ekstrak metanol tidak larut n-heksan. Selanjutnya 
dilakukan uji skrining dengan menggunakan beberapa mikroba uji ( Escherichia 
coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella thypi, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Streptococcus mutans dan 
Vibrio sp ). 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak metanol tidak larut n-heksan 
memberikan aktivitas antibakteri yang lebih baik dibanding ekstrak metanol larut 
n-heksan. Untuk memperkirakan senyawa yang memberikan aktivitas antibakteri 
pada ekstrak metanol tidak larut n-heksan dilakukan uji KLT-Bioautografi. 
Hasilnya pengujian menunjukkan bahwa senyawa yang memberikan aktivitas 
antibakteri adalah senyawa golongan flavanoid.

Kata kunci: Antibakteri, Ekstraksi, Kelopak Bunga Rosella. 



ABSTRACT

Name :    Mency 
Nim :    70100106081 
Department :    Pharmacy 

     Skripsi            :   " Screening power retard of rosella sheath extract (Hibiscus 
sabdariffa L) towards growth of several bacterias patogen" 

Screening power retard of rosella sheath extract (Hibiscus sabdariffa L) 
towards growth of several bacterias pathogen was done.  Firsth Research was 
done by exctract rosella sheath with methanol so partitioned by n-hexane to got 
dissolves methanol extrac n-hexane and insoluble methanol extract n-hexane. 
furthermore done Screening test by using several microbes test (Escherichia coli, 
Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella thypi, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermis, Streptococcus mutans and Vibrio sp).

Testing result shows that insoluble methanol extract hexane gives 
antibacteri activity better than dissolves methanol extract n-hexane. to estimate 
compound in insoluble extract hexane that gives activity antibakteri done test 
KLT-bioautografi. the result in insoluble methanol extract hexane that gives 
activity antibakteri found in fenol group. Compound

keyword: antibacteri, extraction, sheath of rosella.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

            Di Indonesia penggunaan ramuan tradisional erat kaitannya dengan 

pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Pembuatan dan 

penjualannya biasanya hanya dilakukan oleh para dukun di desa dan jamu 

gendongan. Namun keadaan tersebut berubah dengan cepat, ditandai dengan 

kedatangan tentara  Jepang dipulau Jawa pada tahun 1942. Sejak saat itu 

dipicuh oleh menipisnnya persediaan obat-obatan paten, dokter-dokter di 

Indonesia terpaksa mencari alternative obat-obatan baru sebagai 

penggantinya, terutama yang terdapat dilingkungan sendiri. Sejak saat itu 

obat-obatan yang berasal dari tanaman asli Indonesia mulai mendapat 

perhatian yang layak dari dunia ilmu kedokteran di Indonesia (Agromedia, 

2005).

Penelitian dan pengembangan tanaman obat baik didalam maupun 

diluar negeri kian berkembang pesat. Beberapa ahli kesehatan menyarankan 

agar pemanfaatan tanaman obat lebih digalakkan lagi. Hal ini sesuai dengan 

program pengobatan yang saat ini sedang menjadi trend yaitu system 

pengobatan “back to nature” atau kembali ke yang alami, dalam hal ini 

penggunaan tanaman obat.

Pemanfaatan dan khasiat rosella (Hibiscus sabdariffa L) dalam dunia 

pengobatan sudah tidak asing lagi, namun demikian di Indonesia belum 

banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman rosella. Pemanfaatan 
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kelopak bunga rosella yaitu ekstrak kelopak bunga rosella berguna untuk obat 

antikejang, mengobati cacingan dan sebagai antibakteri. Kelopak bunga 

rosella digunakan untuk mengurangi gangguan batuk dan jus rosella dengan 

tambahan garam, lada dan tetes tebu digunakan untuk menyembuhkan 

penyakit yang berhubungan dengan empedu. Kelopak rosella yang direbus 

dengan air berkhasiat sebagai peluruh kencing dan dapat menurunkan tekanan 

darah, mengurangi kekentalan darah dan meningkatkan peristaltik usus. 

Selain itu kelopak rosella juga dapat digunakan untuk pewarna dan perasa 

dalam membuat anggur rosella, jeli, sirup, gelatin, minuman segar, puding  

dan cake. Adapun kelopak kering dapat sebagai teh yang biasa diseduh atau 

direbus (Hidayat, 2007).

Penggunaan rosella merah sebagai obat oleh masyarakat awalnya 

bersifat kebetulan dan coba-coba saja. Namun sekarang berbagai penelitian 

terhadap  tanaman rosella telah dilakukan antara lain : bunga rosella merah 

mempunyai khasiat menurunkan tekanan darah, antikejang, gangguan 

pernafasan, anticacing (antihelmintik) dan antibakteri. Zat warna dikelopak 

bunga perdu ini dapat mematikan bakteri Mycobacterium tubercolosis, 

bakteri penyebab penyakit TBC (Sharaf, 1962). Kandungan antioksidan pada 

teh kelopak rosella jumlahnya 1,7 mmol/prolox, lebih tinggi disbanding 

kumis kucing yang teruji secara klinis mampu meluruhkan batu ginjal

(Nurfarida, 2006). Pengujian efektivitas antosianin rosella untuk menghambat 

sel kanker darah (leukemia). Ternyata, pigmen alami dari kelopak bunga

rosella ( Hibiscus sabdariffa L.) tak hanya menghambat pertumbuhan sel 
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kanker HL-60 tapi juga mematikannya. Antosianin yang berpengaruh tersebut 

diberi nama Delphinidin 3-Sambubioside (Ching Chang, 1962).

Kelopak rosella bersifat hipotensif, antihipertensi, dan antikejang 

pernapasan. Sifat antihipertensi itu diuji secara klinis sebanyak 54 pasien 

hipertensi dihitung tekanan diastolic dan sistolik 15 hari sebelum dan sesudah 

pengujian. Pasien diberi secangkir teh seduhan 3 kuntum rosella. Setelah 12 

hari, nilai sistoliknya rata-rata turun 11,2%, tekanan diastolic turun 10,7%. 

Namun ketika konsumsi rosela dihentikan selama 3 hari, tekanan sistolik naik 

7,9% dan diastolic 5.6%. Hal ini membuktikan bahwa rosella memang 

berkhasiat menurunkan tekanan darah tinggi. (Faraji, 1962).

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan penggunaan tanaman 

rosella sebagai obat, telah dilakukan penelitian tentang uji daya hambat 

ekstrak metanol kelopak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) terhadap 

pertumbuhan Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermis, Streptococcus mutans, 

Salmonella typhi dan Vibrio sp. Dimana penelitian tersebut diatas sebelumnya 

belum pernah dilaporkan.
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B. Rumusan masalah 

1. Apakah kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L) memberikan daya 

hambat terhadap pertumbuhan beberapa bakteri uji.

2. Senyawa apa yang yang terdapat pada ekstrak kelopak bunga rosella 

(Hibiscus sabdariffa L ) yang memberikan aktivitas terhadap pertumbuhan 

beberapa bakteri uji.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat ekstrak

kelopak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) terhadap pertumbuhan 

beberapa bakteri patogen  sehingga penggunaan rosella dalam bidang 

mikrobiologi dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman 

1. Klasifikasi (Gembong, 1991)

Domain : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta

Anak divisi : Spermatophyta

Kelas : Magnoliopsida

Bangsa : Malvales

Suku : Malvaceae

Marga : Hibiscus

Jenis : Hibiscus sabdariffa Linn

2. Morfologi tanaman Rosella (Hidayat, 2007).

Rosella merah (Hibiscus sabdariffa L) termasuk dalam genus 

hibiscus family malvaceae. Tanaman kerabat bunga sepatu ini berasal 

dari Afrika Barat tetapi ada juga yang mengatakan berasal dari India. 

Rosella merah mulai dikenal dan ditanam di Asia pada abad ke-17. 

Ditanam secara besar-besaran di Indonesia pada tahun 1920. Rosella 

adalah sejenis tanaman herba tahunan yang dapat hidup lama, dapat 

tumbuh mencapai ketinggian 0,5 - 3 meter, biasanya hidup di daerah 

beriklim tropis dan subtropis. Sekarang ini tanaman rosella sudah 

tersebar di seluruh dunia, oleh karena itu tanaman rosella mempunyai 

nama umum yang berbeda-beda di berbagai Negara.
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3. Nama Daerah ( Hidayat, 2007 )

  Sulawesi :   Bunga Rosella

  Enrekang              :   Bunga Rosella

4.   Kandungan Kimia Rosella ( Tarmizi, 2008 ) 

Zat aktif yang paling berperan dalam kelopak bunga rosella 

meliputi gossypetin, antosianin dan glucosidal hibiscin. Antosianin 

merupakan pigmen alami yang memberi warna merah pada seduhan 

kelopak bunga rosella dan bersifat antioksidan yang dapat menghambat 

radikal bebas. Pigmen alami dari kelopak kering rosella terbukti efektif 

dalam menghambat dan sekaligus mematikan sel kanker HL-60 ( kanker 

darah dan leukemia ) dan berperan dalam proses apoptosis ( bunuh diri ) 

sel kanker. Selain itu terdapat pula senyawa flavanoid yang merupakan 

turunan fenol yang mempunyai kemampuan sebagai antibakteri             

4. Kegunaan Rosella ( Hidayat, 2007 )

Rosella merah (Hibiscus sabdariffa L) dulu merupakan penghias 

pagar rumah atau pekarangan. Saat ini lebih dari 100 varietas rosella 

tumbuh di Indonesia. Berbagai penyakit dapat diatasi oleh herba tropis 

ini, seperti batuk, asam urat, kolesterol, hingga hipertensi. Selain itu 

rosella merah berkhasiat menangkal radikal bebas dan sebagai penyegar. 

Hal ini bukan isapan jempol semata karena rosella merah mengandung 

berbagai senyawa berkhasiat seperti antioksidan, asam esensial, bata 

karoten, potassium, zat besi dan berbagai jenis vitamin.
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B. Uraian tentang bakteri

1. Escherichia coli

a.   Klasifikasi

Domain : Bacteria 

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Enterobacteriales

Suku : Enterobacteriaceae

Marga : Escherichia

Jenis : Escherichia coli (Migula, 1895)

b. Sifat dan morfologi Escherichia coli

Escherichia coli merupakan bakteri berbentuk batang, gram 

negatif dan termasuk dalam family Enterobacreriaceae. E. coli

merupakan penghuni normal di usus senua jenis hewan, termasuk 

manusia. Apabila digunakan metodeh pembiakan secara aerob maka 

E. coli merupakan species dominan yang ditemukan di dalam 

kotoran. Umumnya E. coli berperan positif di dalam tubuh dengan 

cara menekan pertumbuhan spesies-spesies bakteri yang berbahaya 

dan membentuk vitamin dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagian 

kecil strain E. coli dapat menyebabkan penyakit pada manusia 

melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Diantaranya adalah 

jenis-jenis penyerang saluran pencernaan Escherichia Coli  

Enteroinvasive (EIEC). Tidak diketahui makanan apa saja yang 
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mungkin menjadi sumber jenis-jenis EIEC patogenik yang 

menyebabkan penyakit disentri (Food-Info, 2009).

2. Staphylococcus aureus

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Bacillales

Suku : Staphylococcaceae

Marga : Staphylococcus

Jenis : Staphylococcus aureus (Garrity. G. M., Bell. J. A., 

and Lilburn   2004 ).

b.   Sifat dan morfologi

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis 

peracunan makanan yang sering terjadi. Sel-sel Staphylococcus 

aureus berbentuk gram positif tersusun dalam tandan khas. 

Staphylococcus dapat tumbuh baik pada kondisi aerobic tetapi 

umumnya tidak mampu bersaing dengan mikrobia lain yang ada 

dalam makanan. Strain tertentu dari Staphylococcus aureus dapat 

menyebabkan penyakit yaitu yang menghasilkan enterotoksin. Suatu 

enterotoksin yang dihasilkan oleh strain bakteri dapat dibentuk satu 

atau lebih dari lima tipe antigenic yang berbeda dari enterotoksin 

tersebut. Umumnya penularan oleh Staphylococcus aureus tidak di 
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dalam tubuh tetapi nampak dipermukaan tubuh, biasanya di dalam 

hidung dan bisul-bisul (Ali, 2005).

3. Bacillus subtilis

a. Klasifikasi

Domain :   Bacteria 

Filum :   Firmicutes

Kelas :   Bacilli

Bangsa :   Bacillales

Suku :   Bacillaceae

Marga :   Bacillus

Jenis :   Bacillus sublitis (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn   

2004 ).

b. Sifat dan morfologi. 

    Bacillus sublitis merupakan bakteri Gram positif memiliki sel 

batang 0,3 – 2,2 µm x 1,27-7,0 µm. Sebagian besar motil; flagelum 

khas lateral. Membentuk endospora tidak lebih dari satu dalam sel 

spongarium. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, 

fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. 

Aerobik sejati atau anerobik fakultatif (Pelczar. Michael J. and Chan. 

E.C.S 2008 ).
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4. Pseudomonas aeruginosa

a. Klasifikasi

Domain :   Bacteria 

Filum :   Proteobacteria

Kelas :   Gammaproteobacteria

Bangsa :   Pseudomonadales

Suku :   Pseudomonadaceae

Marga :   Pseudomonas

Jenis :  Pseudomonas aeruginosa (Garrity. G. M., Bell. J. A., and 

Lilburn   2004 ).

b. Sifat dan morfologi.

      Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif 

dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun 

tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5 – 1,0 µm. Motil 

dengan flagelum polar; monotrikus atau multitrikus. Tidak 

menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium 

istirahat. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi, tidak 

pernah fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat 

menggunakan H2 sebagai sumber energi. Oksigen  molekuler 

merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan 

denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan 

(Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 ).
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5. Staphylococcus epidermidis

a. Klasifikasi

Domain :   Bacteria 

Filum :   Firmicutes

Kelas :   Bacilli

Bangsa :   Bacillales

Suku :   Staphylococcaceae

Marga :   Staphylococcus

Jenis :  Staphylococcus epidermis (Garrity. G. M., Bell. J. A., and 

                      Lilburn   2004 ).

b. Sifat dan morfologi.

         Staphylococcus epidermis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel 

berbentuk bola, berdiameter 0,5 – 1,5 µm, terdapat dalam tunggal dan 

berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu 

bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob 

fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan 

aerobik. Suhu optimum 35 – 400C. Terutama berosiasi dengan kulit, 

dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelczar. Michael J. and 

Chan. E.C.S 2008 ).

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob 

fakultatif. Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya. 



12

Bersifat koagulasa negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob 

tidak meragi manitol (Syahracham, Agus, dkk 1994).

6. Streptococcus mutans

a. Klasifikasi

Domain :   Bacteria 

Filum :   Firmicutes

Kelas :   Bacilli

Bangsa :   Lactobacillales

Suku :   Streptococccaceae

Marga :   Streptococcus

Jenis :  Streptococcus mutans (Garrity. G. M., Bell. J. A., and 

Lilburn   2004).

b. Sifat dan morfologi.

        Streptococcus mutans termasuk bakteri Gram positif berbentuk 

bola sampai lonjong, berdiameter 0,5-1,5 µm, koloni bulat cembung 

dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau 

sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat 

fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45 0C dan suhu optimumnya. 

Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, 

polisakarida, proten dan asam lipokoat (Pelczar. Michael J. and Chan. 

E.C.S 2008 ).
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7. Salmonella typhi

a. Klasifikasi

Domain :   Bacteria 

Kelas :   Gammaproteobacteria

Bangsa :   Enterobacteriales

Suku :   Enterobacteriaceae

Marga :   Salmonella

Jenis :  Salmonella typhi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn   

2004 ).

b.   Sifat dan morfologi. 

          Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif bebrbentuk 

batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5 µm, biasanya tunggal dan kadang-

kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagel 

peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, meragikan 

glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh 

optimal pada suhu 37 0C dan berkembang baik pada suhu kamar, 

bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. 

Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya  infeksi 

akut pada usus halus manusia dan hewan (Pelczar. Michael J. and 

Chan. E.C.S 2008 ).
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8. Vibrio sp

a. Klasifikasi

Domain :   Bacteria 

Filum :   Proteobacteria

Kelas :   Gammaproteobacteria

Bangsa :   Vibrioanales

Suku :   Vibrionaceae

Marga :   Vibrio

Jenis :  Vibrio sp (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn   2004).

b. Sifat dan morfologi. 

            Vibrio sp adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak 

membentuk spora, sumbuhnya melengkung atau lurus, 0,5 µm x 1,5-

3,0 µm, terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S 

atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa 

spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar; hanya 

sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya 

dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. 

Tidak tahan asam. Tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat 

pada medium nutrien baku. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan 

respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif. Anaerobik 

fakultatif. Suhu optimum berkisar dari 18-370C (Pelczar. Michael J. 

and Chan. E.C.S 2008 ).
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C. Resistensi Mikroba dan Pengendalian Mikroorganisme

Penggunaaan obat antimikroba berperan sangat penting dalam 

pengobatan penyakit  yang ditimbulkan oleh mikroba patogen. Dewasa ini 

resistensi kuman terhadap antibiotika menjadi hal penting, hal ini disebabkan 

penggunaannya yang tidak tepat. Dengan meningkat dan bertambah seringnya 

penggunaan antibiotik, jenis mikroba yang semula peka memperlihatkan 

peningkatan kejadian resistensi terhadap obat. Peningkatan ini berbanding 

lurus dengan lama penggunaanya.

Banyak senyawa mengandung sulfur yang secara umum disebut 

sulfonamide yang mampu bekerja dengan cara yang sama seperti antibiotik. 

Beberapa antibiotik seperti penisilin yang peka menjadi tidak peka terhadap 

beberapa strain mikroorganisme. Hal ini terjadi karena adanya enzim β-

laktamase (penisilin) yang dihasilkan oleh beberapa bakteri, selain itu 

penicillin sering menimbulkan reaksi alergi dan diinaktifkan oleh pH asam 

cairan lambung (Chatim dan Suharto, 1993).

Berdasarkan sifat toksisitas selektif ada bakteriostatik dan ada yang 

bersifat membunuh mikroba dikenal sebagai bakteriostatik dan ada yang 

bersifat membunuh mikroba dikenal sebagai aktivitas bakterisid. Pemusnahan 

mikroba dengan antimikroba yang bersifat bakteriostatik masih tergantung 

dari kesanggupan reaksi daya tahan tubuh hospes. Peranan lamanya kontak 

antara mikroba dengan antimikroba dalam kadar efektif juga sangat 

menentukan untuk mendapatkan efek. 
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Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dibagi dalam lima kelompok 

yaitu;

1). Yang mengganggu metabolisme sel mikroba 

2). Menghambat sintesis dinding sel mikroba

3). Mengganggu permeabilitas membran sel mikroba

4). Menghambat sintesis protein sel mikroba dan 

5). Menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba          

(Syarif, 1995).

Pada penggunaan antimikroba khususnya antibiotika sering 

menimbulkan kegagalan dalam terapi. Istilah resistensi itu menunjukkan 

bahwa suatu mikroorganisme sudah tidak peka terhadap suatu zat atau 

sediaan antimikroba atau antibiotika, sehingga akan membawa masalah dalam 

terapi atau bahkan menggagalkan terapi dengan suatu antibiotika terhadap 

agen penyebab infeksi. Resistensi tersebut dapat berupa resistensi alamiah, 

resistensi karena adanya faktor R pada sitoplasma atau resistensi karena 

terjadinya perpindahan gen yang resistensi atau faktor R atau plasmid R atau 

dapat dikatakan bahwa suatu mikroorganisme dapat resistensi terhadap ibat 

antimikroba karena mekanisme genetic atau non genetik (Djide, 2006).

Faktor-faktor penyebab resistensi kuman yaitu adanya tekanan dalam 

pemakaian antibiotika, lama pemakaian, dosis yang berlebihan, pemakaian 

pada penyakit non infeksi. Adanya resistensi biasanya akibat pertumbuhan 

strain organisme yang sebelumnya resistensi dalam antibiotika akan 

menghasilkan keturunan yang sifatnya sama. Kemampuan menjadi resistensi 
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tergantung pada spesies dan agen chemotherapy. Suatu strain yang resisten 

terhadap antibiotik tertentu dapat membawa suatu faktor transfer yang dapat 

menyebabkan kemampuan resistensi kepada organisme dari spesies lain 

(Hare, 1993).

Faktor yang mempengaruhi penghambatan mikroorganisme atau 

proses antimikrobia antara lain: jumlah dan spesies mikrooganisme, 

konsentrasi zat anti microbial, suhu dan keasaman (pH). Berdasarkan cara 

kerja zat antimicrobial dalam menghambat atau mematikan perubahan 

molekul atau penghambatan sintesis protein dan asan nukleat dan 

penghambatan kerja enzim. Efektivitas penghambatan zat antimicrobial 

bersifat sangat spesifik. Dikenal beberapa macam cara pemeriksaan dan 

pengujian secara biologis terhadap kemampuan antimikroba dari bahan-bahan 

kemoterapeutika seperti antibiotik, antiseptik dan desinfektan. Uji kepekaan 

terhadap antibiotic dipergunakan untuk menentukan kepekaan suatu kuman 

pathogen terhadap antibiotika yang akan dipergunakan untuk pengobatan.

( Hadioetomo,1990).        

D. Ekstraksi

1. Pengertian ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari 

bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis termasuk biota laut. Zat-

zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan 

berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode 

ekstraksi dan pelarut tersebut dalam mengekstraksi (Anonim, 1986).
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2. Mekanisme kerja

Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah pelarut 

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

mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di 

luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini 

akan berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsenterasi zat 

aktif di dalam dan di luar sel (Alam,  2008 ). 

3.   Jenis-jenis metode ekstraksi

Jenis ekstraksi bahan alam yang sering dilakukan adalah ekstraksi 

secara panas dan dingin. Ekstraksi secara panas dilakukan dengan cara 

refluks, infudasi, dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi secara dingin 

dilakukan dengan cara maserasi, perkolasi dan soxhletasi.

a. Ekstraksi secara infudasi

Infudasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk 

menyari zat aktif yang larut dalam air dari bahan nabati, yang dilakukan 

dengan cara membasahi dengan air. Biasanya dua kali bobot bahan, 

kemudian ditambah dengan air secukupnya dan dipanaskan dalam tangas 

air selama 15 menit dengan suhu 90 – 980 C, sambil sekali-kali diaduk.  

Untuk mencukupi kekurangan air, ditambahkan melalui ampasnya. 

Umumnya 100 bagian sari diperlukan 10 bagian bahan.
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b. Ekstraksi secara Refluks

Ekstraksi dengan metode refluks digunakan untuk simplisia dengan 

kandungan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan. Alat refluks ini 

terbuat dari bahan gelas dimana bagian tengahnya dilengkapi dengan 

lingkaran gelas yang berbentuk spiral atau bola. Untuk mengekstraksi, 

bahan dimasukkan kedalam labu alas bulat bersama cairan penyari 

kemudian dipanaskan. Cairan penyari ini akan mendidih,  menguap dan 

berkondensasi pada pendingin tegak, lalu  turun kembali pada labu dan 

sekaligus mengekstraksi kembali. Proses ini berlangsung secara 

berkesinambungan sampai bahan tersari sempurna. Pengerjaan ini 

dilakukan sebanyak 3-4 kali selama 3-4 jam.

c. Ekstraksi secara destilasi uap air

Ekstraksi uap air dipertimbangkan menyari serbuk simplisia yang 

mengandung komponen yang memiliki titik didih tinggi pada tekanan 

normal. Pada pemanasan biasanya kemungkinan akan terjadi kerusakan 

zat aktifnya. Untuk mencegah hal tersebut maka penyarian dilakukan 

dengan destilasi uap air.

d. Ekstraksi secara soxhletasi 

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah penyarian 

berkesinambungan secara dingin. Alat soxhletasi dibuat dari bahan gelas 

yang terbagi atas tiga bagian: bagian tengah untuk menampung serbuk 

simplisia yang akan diekstraksi yang dilengkapi dengan pipa pada bagian 

kiri dan kanan, satu untuk jalannya uap air dan yang lain untuk jalannya 
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larutan yang berkondensasi uap menjadi cairan agar cairan penyari yang 

dipakai tidak terlalu banyak. Sedangkan bagian bawah terdapat labu alas 

bulat yang berisi cairan penyari dan ekstrak.

e. Ekstraksi secara maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana, yaitu dengan 

cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari 

akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel yang 

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

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

larutan terpekat didesak keluar. Peristiwa ini berulang sehingga terjadi  

kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. 

Simplisia yang akan diekstraksi diserbukkan dengan derajat tertentu lalu 

dimasukkan ke dalam bejana maserasi. Simplisia tersebut direndam 

dengan cairan penyari, setelah itu dalam waktu tertentu sesekali diaduk. 

Perlakuan tersebut dilakukan selama 5 hari.

f. Ekstraksi secara perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan 

mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. 

Pada metode ini simplisia yang akan diekstraksi ditempatkan dalam suatu 

bejana silinder yang pada bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan 

penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan 

penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai keadaan

jenuh. Gerakan kebawah disebabkan oleh kekuatan beratnya sendiri dan 



21

cairan diatasnya, dukurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk 

menahannya. (Anonim, 1986).

E. Metode pemisahan secara kromatografi lapis tipis

      Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan yang pertamakali dipakai 

untuk memisahkan zat warna tanaman. Meskipun demikian untuk senyawa-

senyawa yang berwarna tak lama dan hamper kebanyakan pemisahan-

pemisahan secara kromatografi sekarang diperuntukkan untuk senyawa-

senyawa tak berwarna, termasuk gas (Sastroamidjojo 1985).

      Pemisahan secara kromatografi dilakukan dengan memperhatikan 

secara langsung   beberapa sifat fisika dari zat yang terlibat adalah:

a. Kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan 

b. Kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk 

halus 

c. Kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah kekeadaan 

uap.

                 Manfaat dilakukan kromatografi pada hakekatnya adalah dengan tujuan 

untuk mengetahui senyawa-senyawa apa yang ada (kualitatif), beberapa 

kadarnya (kuantitatif) dan bagaimana memperoleh komponen yang murni 

(Gritter 1991).

      Kromatografi lapis tipis adalah salah satu cara memisahkan suatu 

komponen berdasarkan adsorbsi dan partisi. Adsorben yang digunakan 

berupa bubuk halus dari silika gel yang dibuat serba rata diatas lempeng kaca. 
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Komponen yang dipisahkan naik mengikuti pelarutnya sesuai kecepatan 

elusinya masing-masing terjadi pemisahan. Ukuran partikel adsorben harus 

halus, agar lapisan adsorben pada lempeng kaca terbentuk rata dan homogen, 

sehingga rembesan dari cairan pengelusi cepat dan rata, dengan demikian 

komponen dapat terpisah baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Rf dalam kromatografi lapis 

tipis :

1. Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan

2. Sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya

3. Tebal dan kerataan dari lapisan penyerap

4. Pelarut dan kemurniannya

5. Derajat kejenuhan dalam bejana pengembangan jumlah cuplikan 

yang   digunakan

6. Jumlah cuplikan yang digunakan

7. Suhu

8. Kesetimbangan

Kromatografi Lapis Tipis memiliki beberapa kelebihan yaitu 

pemisahan senyawa yang amat berbeda seperti senyawa organik alam dan 

senyawa organik sintetik, kompleks anorganik-organik, dan bahkan ion 

anorganik, dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan alat yang harganya 
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tidak terlalu mahal. Selain itu pelarut dan cuplikan yang digunakan 

jumlahnya sedikit (Sastroamidjojo 1985.  Gritter 1991).

F. KLT-Bioautografi 

Bioautografi berasal dari kata bio =  mahluk hidup, autografi = 

melakukan aktivitas sendiri. Menurut betina (1972), bioautografi adalah suatu 

metode pendektesian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang 

belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut 

pada suatu kromatogram. Metode ini memenfaatkan pengertian kromaatografi 

lapis tipis (KLT). Pada bioautografi ini didasarkan atas efek biologi berupa 

antibakteri, antiprotozoa, antitumor dan lain-lain dari substansi yang diteliti. 

Ciri khas dari prosedur bioatografi adalah di dasarkan atas teknik difusi agar, 

dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapaisan KLT ke medium 

agar yang telah diionokulasikan dengan merata bakteri uji yang pea. Dari 

hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di 

sekeliling dari spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona 

hambatan ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam 

bahan yang diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji.

Bioautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk 

mendeteksi komponen antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas 

meskipun dalam senyawa aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa 

kompleks dan dapat pula diisolasi langsung dari komponen yang aktif.
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KLT Bioautografi dapat di bagi 3 kelompok yaitu: 

1. Bioautografi langsung, yaitu di mana mikroorganismenya tumbuh secara 

langsung di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

2. Bioautografi kontak, di mana senyawa antimikroba dipindahkan dari 

lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang 

peka secara merata dan melakukan kontak langsung.

3. Bioautografi pencelupan, di mana medium agar telah diinokulasikan 

dengan suspensi bakteri dituang di atas lempeng Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT) (Djide 2006, 299-300).  

G. Tinjauan Agama Tentang Kesehatan

     Agama Islam mengandung tuntunan agar masyarakat khususnya umat 

Islam memelihara kesehatan dengan melakukan upaya pencegahan terhadap 

penyakit. 

Yang dimaksud kesehatan adalah kesehatan jasmaniah, rohaniah dan 

sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah SWT yang wajib 

disyukuri dengan mengamalkan, memelihara dan mengembangkannya. 

Manusia tidak selamanya sehat, manakala jatuh sakit, hendaknya 

segera berobat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw:

النَِّبىِّ ُكْنُت ِعْنَد :اَلَعَالَقٍةَعْن ُاَساَمِة ْبِن ُشَرْیٍك َق ِزَیاِدْبِن َعْن

َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َجاَءِت اَالْعَراُب َفَقاُلْواَیاَرُسْوَل اِهللا 

َاَنَتَداوٰى؟ َفَقاَل َنَعْم َیاِعَباَداِهللا َتَتَداَوْوَفِانَّ اَهللا َعزََّوَجلَّ َلْم َیَضْع 

َوِفى  -اُلْواَماُھَو؟ َقاَل اْلَھَرُمَداًء ِاالََّوَضَع َلُھ ِشَفاًءَغْیَرَداٍء َواِحٍدَق
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ِإنَّ اَهللا َلْم ُیْنِزْل َداًء ِإالَّ َأْنَزَل َلُھ ِشَفاًء َعِلَمُھ َمْن َعِلَمُھ َوَجھَِِلُھ  -ٍْظ َلف

)حمدأ رواه( مَْن َجِھَلُھ
Artinya:

“Dari Ziyad bin ‘Alaaq, dari Usamah bin Syuraik, ia berkata: “Ketika 
aku sedang bersama Nabi SAW datang serombongan orang Arab yang 
lalu berkata kepada Nabi SAW: ‘Haruskah kami berobat (dari 
penyakit)?’ Nabi menjawab: ‘Benar, wahai para hamba Allah. 
Berobatlah kamu. Sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu 
penyakit kecuali telah menyediakan pula (obat) penyembuhnya, selain 
obat untuk suatu penyakit. ‘Mereka bertanya: ‘Penyakit apakah itu? 
‘Nabi menjawab: ‘Penyakit tua.’ – dalam kalimat lain disebutkan –
‘Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia telah 
menurunkan (obat) penyembuhnya. Orang yang berilmu dapat 
mengetahui , sedang orang bodoh tidak akan mengetahuinya’ ” (H.R. 
Ahmad) (‘Zakki 2007, 17-21).

Selanjutnya pada hadits lain :

َدَخَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعلْیِھ : َقاَل َیَساٍر ْبِن ِھَالِل َعْن

َفَقاَل . َاْرِسُلْواِاَلى َطِبْیٍب: َعلٰى َمِرْیٍض َیُعْوُدُه َفقاَلَوَسلََّم 

ِانَّ اَهللا َنَعْم : َوَاْنَت َتُقْوُل ذِٰلَك َیاَرُسْوَل اِهللا؟ َقاَل: َقاِئٍل

)دینار عمرابن رواه( َداًء ِإالَّ َأْنَزَل َلُھ ِشَفاًء ُیْنِزْلَلْم  َعزََّوَجلَّ
Artinya:

“Dari Hilal bin Yasar, ia berkata: “Rasulullah SAW mengunjungi 
orang sakit yang telah pernah dibesuknya, lalu beliau berkata: 
‘Kirimkan (bawalah) dia (si sakit) kepada dokter’. Maka seseorang 
berkata: ‘Engkaukah yang mengatakan demikian ya Rasulullah?’ Nabi 
menjawab: ‘Ya. Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidak 
menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan pula obat 
penyakit tersebut.’ ” (H.R. Amar bin Dinar). 

Penyakit apa saja yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Obat 

setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli dibidang pengobatan, dan 
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tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Jika obat penyakit itu 

diketahui oleh semua orang sudah tentu  setiap orang akan mengobati dirinya 

sendiri dan tidak perlu lagi mencari-cari tabib atau dokter. Akan tetapi Allah 

menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan 

penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya, sesuai 

sabda Rasulullah saw 

عْن َجاِبٍر َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء 
)رواه مسلم(ِبِإْذِن اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َرَأَب َفِإَذا ُأِصیَب َدَواُء الدَّاِء

Artinya:

“Karena setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus 
sesuai dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan 
penyakitnya itu akan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT.” 
(HR. Muslim).  (Al-Ju’aisin 2001, 58-59)

Akan tetapi perlu diingat bahwasanya pengobatan hanyalah washilah. 

Sedangkan penggunaan obat bisa menyembuhkan, bisa juga tidak, apabila 

Allah SWT belum menghendaki atau menunda suatu penyembuhan. (Al-

Ju’aisin 2001, 61)

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat 

aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah SWT dengan hikmah dan takdir-

Nya. Potensi sebagian tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat 

perusak . potensi yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-

bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat 

dalam tumbuhan tersebut (Sayyid 2004, 5-11)

Q.S Al-An’am (6) : 99
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َوُھَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِھ َفَأْخَرْجَنا ِبِھ َنَباَت ُكلِّ 

َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُھ َخِضًرا ُنْخِرُج ِمْنُھ َحبا ُمَتَراِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن 

 ُمْشَتِبًھا ُتوَن َوالرُّمَّاَنَطْلِعَھا ِقْنَواٌن َداِنَیٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّْی

َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍھ اْنُظُروا ِإَلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَیْنِعِھ ِإنَّ ِفي َذِلُكْم َلآَیاٍت 

                                                             ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن
Terjemahnya : 

“Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami 
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka 
kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. 
kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; 
dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan 
kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima 
yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu 
pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Ayat diatas menjelaskan bagaimana penciptaan tumbuh-tumbuhan dan 

perkembangannya hingga mencapai kematangan. Tumbuhan tersebut dapat 

digunakan sebagai tanaman obat sebagaimana pada penelitian yang 

dilakukan, sampel diperoleh dari tanaman yaitu bagian kelopaknya. Pada 

kelopak yang sudah matang mengandung komposisi tertentu yang apabila 

nantinya dikonsumsi oleh manusia dapat memberikan tenaga dan kekuatan 

untuk melawan berbagai bakteri penyebab penyakit.

Kitab al-Muntakhab fii at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar 

mengemukakan bahwa: Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan 

proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, 

hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai kematangan itu, 
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suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai 

zat karbohidrat dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya 

matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada 

bagian pohon yang berwarna hijau, termasuk pada daun. Daun itu ibarat 

pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-

bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah.

Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan 

Allah. Di dunia kedokteran ditemukan bahwa klorofil, ketika diassimilasi 

oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Pencampuran itu 

kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri 

penyakit. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan  tubuh 

dari serangan segala macam penyakit.(Shihab 2002, 216-217).

Menurut Prof. Buya Hamka, dengan memperhatikan belahnya buah 

dan biji, keluarnya yang hidup dari yang mati dan keluarnya yang mati dari 

yang hidup, sampai kepada belahnya subuh karena terbitnya fajar, kejadian 

manusia, hujan turun dari langit dan sebagainya, sampai kepada berbagai 

ragam buah-buahan itu, maka semuanya itu adalah mengajak kita berfikir, 

untuk menambah ilmu tentang alam dan akhirnya untuk meneguhkan iman 

kita kepada Allah.(Hamka 1983, 292).

Selanjutnya pada Q.S  An-Nahl (16) : 11

ُیْنِبُت َلُكْم ِبِھ الزَّْرَع َوالزَّْیُتوَن َوالنَِّخیَل َواْلَأْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ 

َلآَیًة ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّر ِفي َذِلَك      
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Terjemahnya:

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; 
zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi 
kaum yang memikirkan”.

Ayat ini menyebut beberapa yang paling bermanfaat dan popular 

dalam masyarakat Arab tempat di mana turunnya Al-Quran, dengan 

menyatakan bahwa Dia, yakni Allah swt. menumbuhkan bagi kamu 

dengannya, yakni dengan air hujan itu tanam-tanaman, dari yang paling cepat 

layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak 

manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang 

usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, 

mudah dipetik dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang 

dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram dan dari 

segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. 

Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-

akibatnya itu benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang 

mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tanda itu 

berguna bagi kaum yang memikirkan. Betapa tidak, sumber airnya sama, 

tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ulama bahwa Allah 

SWT telah menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Air hujan yang 

diturunkan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup tanam-tanaman dan 

tumbuh-tumbuhan yang menjadi salah satu sumber makanan bagi makhluk  

lain termasuk manusia. Di dalam sebuah daun terdapat berbagai macam zat 
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yang dapat menjadi sumber penyembuhan terhadap penyakit. Manusia

disunnahkan untuk berikhtiar, salah satunya dengan melakukan penelitian 

untuk menemukan obat baru. Dari berbagai penelitian akan mengungkapkan 

berbagai macam fakta sebagai indikator kebesaran Allah Rabbul Izzah yang 

kemudian menjadi jembatan untuk meningkatkan iman kepada-Nya. 
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BAB  III

METODE PENELITIAN

Ala                                    A. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Autoklaf (Smic model YX-280 B), seperangkat alat maserasi, 

cawan petri, cawan porselin, chamber (camag), gelas Erlenmeyer (Iwaki 

Pyrex), Inkubator (Memmert), lampu UV 254 dan 366 nm, magnetik 

stirrer, neraca O’Hauss, oven (Memmert), Ose bulat, penangas air, 

seperangkat alat kromatografi vakum, timbangan analitik (AND) dan vial.

2. Bahan yang digunakan

Agar, air suling, biakan murni (Escherichia coli, Staphylococcus

aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

epidermis, Streptococcus mutans, Salmonella typhi dan Vibrio sp), DMSO 

(Dimetil Sulfoksida), asam asetat, metanol (Teknis), lempeng silica gel 

F254 (E.Merck), Etanol 70%, Medium Nutrient Agar (NA), sampel

kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ) larutan fisiologis NaCl 

0,9%, aquadest, n-Heksan, Etil Asetat, Alumunium klorida, Besi (III) 

klorida, H2SO4 dan uap amoniak.

                                      B. Cara Kerja

1. Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan adalah kelopak bunga rosella ( Hibiscus 

sabdariffa L ) diperoleh didesa Bule, Kecamatan Malua, Kabupaten 

Enrekang . Pengambilan sampel dilakukan secara manual dengan cara 
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memetik bunganya dengan menggunakan gunting . Kelopak bunga yang 

masih segar dipanen saat biji sudah masak. Saat itu mahkota bunga telah 

gugur, buahnya membuka tetapi bijinya belum mengering. Setelah dipanen 

biji harus segera dipisahkan dari kelopaknya. Jika tidak segera dipisahkan 

kapsul penutup biji akan kering dan mengeras sehingga biji akan sukar 

dipisahkan.

2. Pengolahan sampel

Kelopak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) yang telah dipetik 

dibersihkan dengan cara dicuci dengan air bersih, lalu dipisahkan semua 

kotoran-kotoran yang melekat. Kemudian dikering anginkan ditempat 

yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah kering kelopak 

bunga diserbukkan dan sampel siap untuk diekstraksi.

3. Ekstraksi sampel

a. Ekstraksi secara maserasi dengan pelarut metanol

Sampel kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L) yang telah 

diserbukkan, ditimbang sebanyak 200 gram, dimasukkan kedalam wadah 

maserasi dan ditambahkan metanol hingga serbuk terendam semua, lalu 

ditutup rapat, dibiarkan selama 24 jam sambil diaduk sekali-kali. 

Selanjutnya disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya, lalu dimaserasi 

kembali dengan cairan penyari yang baru. Perlakuan ini dilakukan 3 kali 

masing-masing dengan interval waktu 1 x 24 jam. Setelah itu ekstrak  

diuapkan hingga diperoleh  ekstrak metanol yang kental.
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b. Partisi dengan pelarut n-Heksan

Hasil ekstrak metanol kental yang diperoleh ditimbang dan  

ditambahkan n-Heksan, kemudian dimasukkan dalam gelas erlenmeyer 

lalu diaduk dengan magnetik stirer. Selanjutnya disentrifuse, dibiarkan 

beberapa saat hingga terjadi pemisahan lapisan larut n-Heksan dan tidak 

larut n-Heksan, dikeluarkan dan ditampung dalam wadah yang berbeda. 

Ekstrak tidak larut n-Heksan ditambahkan n-Heksan dilakukan seperti 

semula hingga pelarut n-Heksan bening. Ekstrak n-Heksan dan ekstrak 

tidak larut n-Heksan yang diperoleh diuapkan dan masing-masing 

diskrining aktivitas antibakterinya.

c. Sterilisasi alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut 

lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 

15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan 

terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di 

udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung 

reaksi dan gelas Erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. 

Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 1800C selama 2 jam. 

Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) 

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit dengan 

tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga 

memijar.
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d. Pembuatan medium

1. Medium Nutrien Agar (NA)

Komposisi :

Ekstrak Beef 5,0 gram

Pepton 10,0 gram

Agar 15,0 gram

Air suling hingga 1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer 

dilarutkandalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, 

lalu dicukupkan sampai 1000 ml aquadest, kemudian disterilkan 

dalam autoklaf pada suhu 1210C selam 15 menit.

2. Medium Glukosa Nutrien Broth (GNB)

Komposisi :

Ekstrak beef 5,0 gram

Glukosa           10,0 gram

Pepton           10,0 gram

Air suling hingga   1000 ml
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Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan 

dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan 

sampai 1000 ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada 

suhu 1210C selama 15 menit (Djide, M.N., Sartini 2008).

e. Penyiapan bakteri uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, 

Salmonella typhi dan Vibrio sp . Bakteri yang berasal dari Laboratorium

mikrobiologi UIN Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrien 

Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 370C.

f. Pembuatan Suspensi Bakteri

Kultur bakteri yang berumur 1 x 24 jam yang telah diremajakan 

dalam medium NA miring disuspensikan dengan NaCl fisiologis  (NaCl 

0,9%) kemudian diukur kekeruhannya 25% T pada spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang 580 nm (Harmita,.Randjani. M,.2005).

g. Skrining Aktivitas Antibakteri

Pada tahap skrining aktivitas, sebanyak 10 mg ekstrak metanol, 

ekstrak larut heksan dan ekstrak tidak larut heksan dilarutkan dalam 0,2 ml 

DMSO dengan menggunakan mikropipet, kemudian dicampurkan dengan 

9,8 ml media NA yang telah dicairkan dengan konsentrasi 1 mg/ml hingga 
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volume akhir 10 ml. campuran dituangkan kedalam cawan petri dan 

digoyang- goyangkan agar rata dan dibiarkan memadat. Biakan 

mikrobiologi uji yang telah diencerkan diratakan dengan menggunakan 

metode drygalsky (metode surface plate), kemudian cawan petri diinkubasi 

pada suhu 370C selama 1 x 24 jam.

h. Identifikasi dengan Kromatografi Lapis Tipis 

Lempeng KLT yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifkan 

dengan pemanasan dalam oven pada suhu 110º C selama 30 menit sebelum 

digunakan. Ditotolkan fraksi nonfolar dan polar pada lempeng KLT 

ukuran 8 x 2 cm menggunakan pipa kapiler. Kemudian dielusi dengan 

cairan pengelusi yang sesuai di dalam chamber. Lempeng dikeluarkan dari 

chamber dan diangin-anginkan hingga cairan pengelusinya menguap. 

Kemudian kromatografi yang dihasilkan diamati nodanya di bawah sinar 

UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm, serta penampak bercak 

H2 SO4 10%.

i. Uji KLT-Bioautografi

Hasil identifikasi KLT dengan profil kromatogram yang terbaik 

dilanjutkan dengan uji KLT-Bioautografi metode kontak, dimana 10 ml 

media NA dimasukkan kedalam vial dan diinokulasikan 20 µL mikroba uji 

dihomogenkan, kemudian dituang kedalam cawan petri steril. Lempeng 

yang telah dielusi dengan eluen yang sesuai diletakkan diatas permukaan 

medium agar yang telah diinokulasikan mikroba uji dan dibiarkan selama 

60 menit setelah itu lempeng tersebut diangkat dan dikeluarkan. 
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Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37ºC selama 1 x 24 jam. Kemudian 

diamati bercak yang memberikan aktivitas penghambatan terhadap 

pertumbuhan mikroba uji.

4. Identifikasi bercak aktif dengan beberapa penampakan bercak

Kromatogram disemprot dengan menggunakan pereaksi semprot 

sebagai berikut:

1. Alkaloid 

Pereaksi yang digunakan Dragendorf akan dihasilkan warna jingga 

dengan latarbelakang kuning untuk senyawa golongan alkaloida.

2. Steroid 

Pereaksi yang digunakan Liebermann-Burchard. Kromatogram 

terlebih dahulu dipanaskan, kemudian diamati di lampu UV. Munculnya 

noda berflourosensi coklat atau biru menunjukkan adanya triterpen, 

sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.

3. Flavanoid

Pereaksi yang digunakan Aluminium klorida dilampu UV, akan 

dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan flavonoid.

4. Fenol

Pereaksi yang digunakan Besi (III) klorida akan dihasilkan warna 

biru atau hijau untuk senyawa golongan fenol.
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5. Penampak bercak H2SO4

Kromatogram dipanaskan pada suhu suhu 1050C selama 5 menit 

dan diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, 

coklat, hitam (Sutrisno,R.B 1993 ).
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BAB IV                                                                                                                          

  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

  Ekstrak 200 g kelopak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

yang diekstraksi dengan pelarut metanol dan dipartisi dengan n-heksan, 

maka diperoleh hasil ekstrak seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil ekstraksi dan partisi sampel kelopak bunga rosella (Hibiscus 
sabdariffa L.)

No. Jenis Ekstrak Bobot (gram)

1. Ekstrak metanol 15,1557

2. Ekstrak larut heksan 3, 3

3. Ekstrak tidak larut heksan 7,132

  Masing-masing ekstrak kemudian diuji skrining aktivitas 

antibakterinya dan diperoleh hasil sebagai berikut.

          Tabel 2. Hasil pengujian skrining aktivitas antibakteri kelopak bunga    
rosella    (Hibiscus sabdariffa L.)

N      

o
Sampel

Bakteri Uji

EC BS PA Vsp SA SE SM ST

1. Ekstrak metanol + + + + + + + +

2. Ekstrak larut heksan _ _ _ _ _ _ _ _

3.
Ekstrak tidak larut 

heksan
+ + + + + + + +
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Keterangan :                                                                                                             

SA : Staphylococcus aureus PA :Pseudomonas aeruginosa                   

ST : Salmonella thypi BS : Bacillus subtilis                            

EC: Echerichia coli SE : Staphylococcus epidermidis   

VSP : Vibrio sp SM : Streptococcus mutans                  

+     : Menghambat pertumbuhan mikroba                                                                   

_     : Tidak menghambat pertumbuhan mikroba

  Tabel 3. Hasil Pengujian KLT-Bioautografi ekstrak tidak larut n-heksan   
kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ).

No
Nilai Rf Penampak bercak

UV 254    UV 366    H2SO4

Bakteri yang dihambat

1 0,45     Biru    Ungu Coklat BS, SM  dan EC

2 0,75     Biru   Ungu Coklat SA dan ST

Keterangan :  

- Panjang lempeng 7 cm
- Fase gerak :  Metanol : Etil asetat ( 1: 9 ) dengan penambahan 2 tetes 

asam asetat 
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Tabel 4.  Hasil identifikasi ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak 
bunga rosella   (Hibiscus sabdariffa L) menggunakan beberapa 
pereaksi dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (1: 9) 
dengan penambahan 2 tetes asam asetat.

No Rf
Penampak  bercak

   AlCl3     FeCl3 Uap amoniak
keterangan

1 0,45 Berfluorosensi
kuning Hijau Coklat

+

2 0,75 Berfluorosensi Hijau Coklat
kuning

+

Keterangan :

- Fase Gerak menggunakan eluen metanol : etil asetat ( 1: 9 ) dengan 
penambahan 2 tetes asam asetat

- Fase Diam : lempeng silika gel F254
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B. Pembahasan

Dalam dunia pengobatan pemanfaatan dan khasiat rosella ( Hibiscus 

sabdariffa L ) sudah tidak asing lagi. Pemanfaatan kelopak bunga rosella 

yaitu ekstrak bunga rosella berguna untuk obat antikejang, mengobati 

cacingan dan sebagai antibakteri. Kelopak bunga rosella digunakan untuk 

mengurangi gangguan batuk dan jus rosella dengan tambahan garam, lada dan 

tetes tebu digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang berhubungan 

dengan empedu. Kelopak rosella yang direbus dengan air berkhasiat sebagai 

peluruh kencing dan dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi 

kekentalan darah dan meningkatkan peristaltik usus. Selain itu kelopak 

rosella juga dapat digunakan untuk pewarna dan perasa dalam membuat 

anggur rosella, jeli, sirup, gelatin, minumen segar, puding dan cake. Adapun 

kelopak kering dapat diminum sebagai teh yang biasa diseduh atau direbus     

( Hidayat, 2007 ). 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kelopak bunga 

rosella dimana waktu pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar 

pukul 10.00 karena saat itulah terjadi fotosintesis maksimum. Sebelum 

dilakukan penyarian, sampel terlebih dahulu diangin-anginkan hingga kadar 

air berkurang dengan tujuan menghentikan proses enzimatis yang dapat 

merusak zat aktif, selain itu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme 

pada simplisia. Sampel yang telah kering lalu dimaserasi dengan 

menggunakan pelarut metanol dimana metanol bersifat semipolar sehingga 

dapat menarik komponen yang bersifat polar dan nonpolar. Metode maserasi 
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cocok untuk bahan yang tidak keras seperti bunga yang memiliki tekstur yang 

lunak dan tidak perlu pemanasan yang mungkin dapat merusak senyawa 

kimia yang terdapat dalam sampel.

Metanol digunakan sebagai cairan penyari karena metanol bersifat 

semipolar yang dapat menyari senyawa kimia polar maupun  nonpolar. Selain 

itu metanol juga sulit ditumbuhi oleh jamur dan bakteri, mudah diuapkan 

serta harganya lebih ekonomis ( Harbone, 1987 )

Setelah diperoleh ekstrak metanol kental kemudian dilanjutkan 

dengan partisi cair padat menggunakan pelarut n-heksan. Senyawa yang non 

polar diharapkan larut dalam n-heksan sedangkan yang polar tidak larut n-

heksan. Partisi dilakukan agar memudahkan dalam penelusuran senyawa aktif 

tertentu.

Ekstrak metanol, larut n-heksan dan tidak larut n-heksan yang 

diperoleh selanjutnya diskrining antibakterinya dengan metode difusi agar. 

Pengujian dilakukan terhadap bakteri Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

epidermis, Streptococcus mutans, Salmonella typhi dan Vibrio sp. Adapun 

pemilihan mikroba uji tersebut karena sifat-sifatnya yang patogenik. 

Staphylococcus aureus bersifat patogenik penyebab infeksi kulit, borok dan 

keracunan makanan sedangkan Streptococcus mutans dapat menyebabkan 

karies pada gigi. Escherichia coli dan Salmonella thypi bersifat patogenik 

penyebab utama diare kronik, tifoid dan infeksi saluran kemih.
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Bacillus subtilis bersifat patogenik bisul dan keracunan pada makanan. 

Pseudomonas aeruginosa yang bersifat invasif dan toksigenik penyebab 

infeksi kulit dan mata. Vibrio sp merupakan bakteri penghasil enterotoksin 

penyebab penyakit kolera. Staphylococcus epidermidis dapat menyebabkan 

infeksi pada kulit, gatal dan jerawat.

Medium yang digunakan adalah medium Nutrien Agar (NA) untuk 

menumbuhkan biakan bakteri sedangkan Glukosa Nutrien Broth (GNB) 

merupakan medium untuk stok bakteri. Pada uji skrining antibakteri 

menunjukkan ekstrak metanol tidak larut n-heksan memiliki hambatan 

pertumbuhan mikroba yang aktif terhadap Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

epidermis, Streptococcus mutans, Salmonella typhi dan Vibrio sp. Sedangkan 

ekstrak metanol larut n-heksan tidak menghambat pertumbuhan dari ke 

delapan bakteri uji yang digunakan. Dengan demikian senyawa yang 

memiliki aktivitas antibakteri adalah senyawa tidak larut n-heksan yang 

bersifat polar.

Tahap selanjutnya dilakukan pengujian secara KLT-Bioautografi 

terhadap ekstrak metanol tidak larut n-heksan karena dari hasil skrining, 

ekstrak metanol tidak larut n-heksan  yang menunjukkan aktivitas antibakteri 

yang paling baik dibanding ekstrak metanol larut n-heksan. Pengujian secara 

KLT-Bioautografi dilakukan terhadap senyawa hasil pemisahan ekstrak 

metanol tidak larut n-heksan secara kromatografi lapis tipis menggunakan 

campuran eluen metanol : etil asetat (1:9) dengan penambahan 2 tetes asam 
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asetat. Kromatografi lapis tipis dapat dilihat pada UV 254 nm, UV 366 nm 

dan H2SO4 10%. Senyawa antibakteri yang telah berdifusi dari lempeng 

kromatografi ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri 

setelah diinkubasi selam 1x24 jam dalam inkubator pada suhu yang tepat 

sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak 

pada permukaan dengan membentuk zona bening. Terbentuknya zona bening 

pada permukaan medium disebabkan adanya senyawa antibakteri yang 

terdapat dalam ekstrak metanol tidak larut n-heksan yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri uji sehingga perlu dilakukan identifikasi komponen 

kimia pada ekstrak aktif tersebut.

Hasil KLT Bioautografi menunjukkan bahwa ekstrak tidak larut 

heksan hanya menghambat lima dari delapan bakteri uji yaitu: Bacillus 

subtilis, Streptococcus mutans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan 

Salmonella thypi, hal ini disebabkan karena konsentrasi ekstrak yang 

digunakan pada KLT Bioautografi kecil. Masing-masing bercak yang 

memberikan aktivitas antibakteri terdapat pada nilai Rf 0,45, dan 0,75 dengan 

menggunakan pereaksi aluminium klorida, uap amoniak dan Besi (III) 

klorida. Hasilnya dari ke tiga pereaksi yang digunakan menunjukkan hasil 

positif bahwa sampel yang digunakan termasuk dalam golongan flavanoid.

Khasiat rosella untuk mencegah penyakit, mengobati gangguan 

berbagai penyakit dengan kandungan gossyptin, anthycyanin dan gluciside 

hibiscin yang ada di dalamnya. Penyakit apa saja yang menimpa manusia 

pasti ada obatnya. Jika obat penyakit itu diketahui oleh semua orang sudah 
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tentu setiap orang akan mengobati dirinya sendiri dan tidak perlu lagi 

mencari-cari tabib atau dokter. Akan tetapi Allah menghendaki agar 

pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan

diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya, sesuai sabda Rasulullah 

saw 

عْن َجاِبٍر َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء 

)ه مسلمروا(ِبِإْذِن اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َرَأَبَفِإَذا ُأِصیَب َدَواُء الدَّاِء 

Artinya:

“Karena setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus 
sesuai dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan 
penyakitnya itu akan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT.” 
(HR. Muslim).  (Al-Ju’aisin 2001, 58-5

Tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan 

variatif yang telah diciptakan Allah SWT dengan hikmah dan takdir-nya. 

Potensi sebagian tanaman adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak, 

membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri serta mempermudah 

penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tanaman tersebut ( Sayyid 

2004,5-11).

Kelopak bunga Rosella ( Hibiscus sabdariffa L ) dapat digolongkan 

sebagai antimikroba berspektrum luas karena dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Adapun senyawa 

yang berperan dalam penghambatan ini yaitu senyawa flavanoid yang 

merupakan turunan fenol yang memiliki kemampuan mendenaturasi protein 
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dan merusak membran sel. Fenol berikatan dengan protein melalui ikatan 

hidrogen sehingga mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Sebagian 

besar struktur dinding sel dan membran sitoplasma bakteri mengandung 

protein dan lemak. Ketidakstabilan pada dinding sel membran sitoplasma 

bakteri menyebabkan fungsi fermeabilitas selektif, fungsi pengangkutan aktif, 

pengendalian susunan protein dari sel bakteri menjadi terganggu. Gangguan 

integritas sitoplasma berakibat pada lolosnya makromolekul dan ion dari sel. 

Sel bakteri menjadi kehilangan bentuknya dan terjadilah lisis.

Mekanisme kerja antibakteri salah satunya yaitu mendenaturasi 

protein dan menghambat sintesis protein sel bakteri. Suhu dan konsentrasi 

tinggi zat kimia dapat mendenaturasi protein yang merupakan komponen 

esensial bagi berlangsungnya kehidupan sel. Senyawa penghambat sintesis 

protein juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pembacaan kode pada 

mRNA sehingga protein tidak terbentuk dan sel akan mati. Selain itu juga ada 

senyawa yang menghambat sintesis asam nukleat dimana akan berikatan 

dengan enzim atau salah satu komponen ang berperan dalam sintesis asam 

nukleat sehingga akhir reaksi terhenti karena substrat yang direaksikan dan 

asam nukleat tidak terbentuk ( Jawe et al, 1996 dalam Susanti 2004 ).
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BAB V

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga Rosella 

(Hibiscus sabdariffa L) memberikan daya hambat yang baik 

terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, Escherichia 

coli, Bacillus subtilis, Salmonella thypi dan Staphylococcus aureus.

2. Senyawa aktif yang memiliki aktivitas antibakteri pada ekstrak 

metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella tidak larut 

heksan diduga adalah senyawa golongan flavanoid. 

3. Setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus sesuai 

dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya itu 

akan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Akan tetapi perlu 

diingat bahwasanya pengobatan hanyalah washilah, penggunaannya 

bisa menyembuhkan bisa juga tidak apabila Allah SWT belum 

menghendaki atau menunda suatu penyembuhan.
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B.  Implikasi Penelitian

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai rosella dengan 

menggunakan bagian tanaman yang lainnya seperti daun dan biji

sehingga dapat diketahui apakah bagian tersebut juga memberikan 

aktivitas antibakteri.

 Dalam berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit 

yang diderita, maka pengobatan yang dilakukan sesuai dengan 

penyakitnya serta jalan yang ditempuh tidak melanggar syariat 

agama islam.
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                   A               B            C  

                        Escherichia coli           

Gambar. 4 : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak 
larut n-heksan kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ) 
terhadap bakteri uji Escherichia coli dengan cairan pengelusi 
metanol : etil asetat ( 9: 1 ) dengan penambahan 2 tetes asam 
asetat.

Keterangan : 

A. :  Penampang bercak lampu UV 254 nm
B. :  Penampang bercak lampu UV 366 nm
C. :  Penampang bercak H2SO4 10%
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                  A               B             C

                       Bacillus subtilis            

Gambar. 5  : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak 
larut n-heksan kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ) 
terhadap bakteri uji Bacillus subtilis dengan cairan pengelusi 
metanol : etil asetat ( 9: 1 ) dengan penambahan 2 tetes asam 
asetat.

Keterangan : 

A. :  Penampang bercak lampu UV 254 nm
B. :  Penampang bercak lampu UV 366 nm
C. :  Penampang bercak H2SO4 10%
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               A                B               C

                       Salmonella thyposa

Gambar. 6  : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak 
larut n-heksan kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ) 
terhadap bakteri uji Salmonella thyposa dengan cairan 
pengelusi metanol : etil asetat ( 9: 1 ) dengan penambahan 2 
tetes asam asetat.

Keterangan : 

A. :  Penampang bercak lampu UV 254 nm
B. :  Penampang bercak lampu UV 366 nm
C. :  Penampang bercak H2SO4 10%
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                   A               B           C

                        Staphylococcus aureus

Gambar. 7  : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak 
larut n-heksan kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ) 
terhadap bakteri uji Staphylococcus aureus dengan cairan 
pengelusi metanol : etil asetat ( 9: 1 ) dengan penambahan 2 
tetes asam asetat.

Keterangan : 

A. :  Penampang bercak lampu UV 254 nm
B. :  Penampang bercak lampu UV 366 nm
C. :  Penampang bercak H2SO4 10%
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               A                 B               C

                         Streptococcus mutans

         

Gambar. 8 : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak 
larut n-heksan kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ) 
terhadap bakteri uji Streptococcus mutans dengan cairan 
pengelusi metanol : etil asetat ( 9: 1 ) dengan penambahan 2 
tetes asam asetat.

Keterangan : 

A. :  Penampang bercak lampu UV 254 nm
B. :  Penampang bercak lampu UV 366 nm
C. :  Penampang bercak H2SO4 10%
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Gambar. 2 : Foto hasil pengujian skrining ekstrak metanol larut n-heksan   
kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ).

Keterangan : 

PA : Pseudomonas aeruginosa               ST :  Salmonella thypi

BS : Bacillus subtilis                               SA : Staphylococcus aureus

Vsp : Vibrio sp                                         SE  : Streptococcus epidermidis

EC : Escherichia coli                              SM : Streptococcus mutans
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Gambar. 3 : Foto hasil pengujian skrining ekstrak metanol tidak larut 
n-heksan kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ).

Keterangan : 

PA  : Pseudomonas aeruginosa               ST  :  Salmonella thypi

BS  : Bacillus subtilis                               SA : Staphylococcus aureus

Vsp : Vibrio sp                                         SE  : Streptococcus epidermidis

EC  : Escherichia coli                              SM : Streptococcus mutans
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                                UV 366                     UV 254                  H2SO4 10%

Gambar 9: Foto profil kromatogram lapis tipis ekstrak metanol tidak larut    
n-heksan kelopak bunga rosella ( Hibiscus sabdariffa L ) dengan 
cairan pengelusi metanol  : etil asetat (1: 9 ) dengan penambahan 2 
tetes asam asetat.

                                ALCL3                         Fecl3                      uap amoniak

Gambar10: Foto profil kromatogram identifikasi komponen kimia ekstrak   
metanol   tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella ( Hibiscus 
sabdariffa L ) dengan cairan pengelusi metanol  : etil asetat (1: 9 ) 
dengan penambahan 2 tetes asam asetat.



     Gambar. 11    :  Foto Tanaman Rosella ( Hibiscus sabdariffa
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L )
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