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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Infeksi merupakan masalah yang paling banyak dijumpai pada kehidupan 

sehari-hari. Kasus infeksi disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme patogen 

yang masuk ke dalam jaringan tubuh dan berkembangbiak di dalam jaringan 

(Andriani dan Wirjatmadi, 2014). Bakteri yang dapat menyebabkan infeksi 

diantaranya Staphylococcus aureus (Jawet et al., 2005). International Nosocomial 

Infection Control Consortium menyebutkan bahwa Staphylococcus aureus 

merupakan salah satu agen penyebab dari infeksi nosokomial. Prevalensi isolat 

Stpahylococcus aureus paling tinggi didapatkan dari infeksi kulit yaitu sebanyak 

72,5%, diikuti infeksi saluran pernapasan bawah sebanyak 11,4%, infeksi saluran 

kemih sebanyak 8,7% dan 7,4% isolat didapatkan dari darah dan cairan tubuh 

(Shrestha et al., 2009).  

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi umumnya diatasi menggunakan 

antibiotik. Tetapi penggunaan antibiotik dari obat sintesis dapat menyebabkan 

banyak efek samping diantaranya gangguan pencernaan dan alergi, sehingga perlu 

dilakukan penelitian pengembangan dari bahan alam untuk mendapatkan senyawa 

antibakteri baru yang efek sampingnya relatif kecil. Salah satu alternatif yang 

dapat ditempuh adalah memanfaatkan zat aktif pembunuh bakteri yang 

terkandung dalam tanaman. Salah satu jenis tanaman yang dapat berpotensi 

sebagai obat herbal adalah tanaman pisang ambon.
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Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Hastari (2012) dengan 

memfraksinasi ekstrak etanol secara bertingkat menggunakan pelarut non polar 

yaitu n-heksan. Proses fraksinasi dilakukan secara partisi cair-cair. Fraksinasi 

dengan n-heksan bertujuan untuk menyederhanakan kandungan senyawa dalam 

fraksinat, sehingga diharapkan dapat menarik senyawa yang bersifat non polar.  

 Ekstrak etanol pelepah dan batang pisang ambon mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus (Hastari, 2012). Fraksi 

n-heksan kulit buah mentah pisang ambon mampu menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus (Normayunita et al., 2015). Penelitian Tekha et al (2015) 

menyatakan bahwa fraksi n-heksan kelopak jantung pisang kepok (Mussa 

paradisiaca Linn) mengandung senyawa alkaloid. Menurut Ikhwan et al., (2018) 

fraksi n-heksan jantung pisang kepok (Mussa paradisiaca Linn) mengandung 

senyawa alkaloid, saponin dan tanin. Ekstrak n-heksan kulit pisang raja (Mussa 

paradisiaca Raja) mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid (Utami., 2016).  

Sejauh ini belum ditemukan literatur yang melaporkan tentang uji aktivitas 

antibakteri fraksi n-heksan ekstrak etanol pelepah dan batang pisang ambon. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri fraksi n-heksana ekstrak etanol pelepah dan batang pisang 

ambon (Musa paradisiaca var Sapientum) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

serta mengidentifikasi golongan kimia senyawa aktifnya. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1.  Apakah fraksi n-heksan ekstrak etanol 70% pelepah dan batang pisang ambon 

(Musa paradisiaca var Sapientum) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

2.  Apa saja golongan senyawa kimia yang terkandung dalam fraksi n-heksan 

ekstrak etanol 70% pelepah dan batang pisang ambon (Musa paradisiaca var 

Sapientum). 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : 

1.  Mengetahui adanya aktivitas antibakteri fraksi n-heksan ekstrak etanol 70% 

pelepah dan batang pisang ambon (Musa paradisiaca var Sapientum) terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

2.   Mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam fraksi n-heksan 

ekstrak etanol 70% pelepah dan batang pisang ambon (Musa paradisiaca var 

Sapientum). 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Memberikan informasi tentang kemampuan tanaman obat khususnya fraksi 

n-heksan ekstrak etanol 70% pelepah dan batang pisang ambon (Musa 

paradisiaca var Sapientum) mengenai aktivitasnya terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Mikrobiologi 

a. Deskripsi bakteri 

Menurut Global Biodiversity Information Facility (GBIF), klasifikasi 

Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Bacteria 

Phyllum  : Firmicutes 

Classis   : Bacilli 

Ordo   : Bacillales  

Familia  : Staphylococcaceae 

Genus   : Staphylococcus  

Spesies  : Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang berbentuk bulat, 

bersifat gram positif biasanya tersusun dalam rangkaian tidak beraturan 

seperti buah anggur (Jawetz et al., 2005). Beberapa diantaranya tergolong 

flora normal pada kulit dan selaput mukosa manusia. Bakteri ini dapat 

menyebabkan abses, berbagai infeksi pirogen dan bahkan septikimia yang 

fatal. Staphylococcus aureus tumbuh optimum pada suhu 37˚C, membentuk 

pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25˚C) bakteri ini tahan terhadap 

pengeringan, panas (suhu 50˚C selama 30 menit) dan NaCl 0,9% (Jawetz et 

al, 1996). Gambar bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Morfologi Staphylococcus aureus (Garthh, 2011) 

 

b. Habitat 

Tubuh manusia merupakan habitat normal Staphylococcus  aureus. 

Staphylococcus aureus hidup di kulit, kelenjar kulit, dan selaput lendir, bisul, 

dan luka (Irianto, 2013).  

c. Penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus menyebabkan berbagai macam jenis infeksi 

pada manusia seperti : infeksi pada kulit (impetigo, bisul), infeksi yang 

lebih serius (pneumonia, mastitis atau infeksi pada payudara), serta infeksi 

saluran urin. Staphylococcus aureus merupakan salah satu penyebab utama 

infeksi nosokomial akibat luka tindakan operasi dan pemakaian alat-alat 

perlengkapan perawatan di rumah sakit. Bakteri ini juga dapat 

menyebabkan keracunan makanan dan menyebabkan sindrom renjat toksik 

atau toxic shock syndrom (Radji, 2009) 

2. Tanaman Pisang Ambon 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi tanaman pisang ambon menurut Imam and Akter (2011) 

adalah sebagai berikut : 
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Kingdom : Plantae  

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Liliopsida  

Order  : Zingiberales  

Family  : Musaceae  

Genus   : Musa  

Species   : Musa paradisiaca, Musa Sapientum 

b. Nama Lain 

Jawa barat (cau), jawa tengah dan jawa timur (gedhang), nusa 

tenggara (biu, pisang, kalo, mutu, punti, kulu, muu, muku, muko, busa, 

wusa, huni, hundi, uki). Irian (nando, rumaya, pipi, mayu). Kalimantan 

(harias, peti, pisang, pute, puti, rahias). Jawa (cau, gedang, pisang, kisang, 

kedhang, pesang, pisah). Sumatra (pisang, galuh, gaol, punti, puntik, puti, 

galo, gae). Maluku (fudir, pitah, uki, temai, seram, kula, uru, temae, 

empulu, fust, fiat, tela). Sulawesi (tahin, see, lambi, lutu, loka, unti, pepe, 

sagin, punti, uti) (Dalimarta, 2003). 

c. Morfologi  

Pohon pisang berakar ramping dan tidak mempunyai akar tunggang 

yang berpangkal pada umbi batang. Akar terbanyak berada di bagian 

bawah tanah. Akar ini tumbuh menuju bawah sampai kedalaman 75 – 150 

cm. Sedangkan akar yang berada dibagian samping umbi batang tumbuh 

ke samping atau mendatar. Dalam perkembangannya, akar samping bisa 

mencapai ukuran 4 – 5 m (Suyanti dan Supriyadi, 2008). 
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Batang pisang sebenarnya terletak di dalam tanah, yakni berupa umbi 

batang. Di bagian atas umbi batang terdapat titik tumbuh yang 

menghasilkan daun dan pada suatu saat tumbuh bunga pisang (jantung). 

Sedangkan yang berdiri tegak di atas tanah dan sering dianggap sebagai 

batang merupakan batang semu. Batang semu ini terbentuk dari pelepah 

daun panjang yang saling menutupi dengan kuat dan kompak sehingga 

bisa berdiri tegak layaknya batang tanaman. Oleh karena itu, batang semu 

kerap dianggap batang tanaman pisang yang sesungguhnya. Tinggi batang 

semu ini berkisar 3,5 – 7,5 m tergantung dari jenisnya (Suyanti dan 

Supriyadi, 2008). Gambar batang pisang ambon dapat dilihat pada Gambar 

2. 

 

Gambar 2. Batang pisang ambon (Dokumentasi Pribadi) 

Helaian daun pisang berbentuk lanset memanjang yang letaknya 

tersebar dengan bagian bawah daun tampak berlilin. Daun ini diperkuat 

oleh tangkai daun yang panjangnya antara 30 – 40 cm. Oleh karena tidak 

memiliki tulang-tulang pada bagian tepinya, daun pisang mudah sekali 

terkoyak oleh hembusan angin yang kencang (Suyanti dan Supriyadi, 

2008). 
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Bunga pisang disebut juga jantung pisang karena bentuknya 

menyerupai jantung. Batang pisang tergolong berkelamin satu, yakni 

berumah satu dalam satu tandan. Daun penumpu bunga biasanya berjejal 

rapat dan tersusus secara spiral. Daun pelindung yang berwarna merah tua, 

berlilin, dan mudah rontok berukuran panjang 10 – 25 cm. Bunga tersebut 

tersusun dalam dua baris melintang, yakni bunga betina berada di bawah 

bunga jantan (jika ada). Lima daun tenda bunga melekat sampai tinggi 

dengan panjang 6 – 7 cm. Benang sari yang berjumlah 55 buah pada bunga 

betina terbentuk tidak sempurna. Pada bunga betina terdapat bakal buah 

yang berbentuk persegi, sedangkan pada bunga jantan tidak terdapat bakal 

buah (Suyanti dan Supriyadi, 2008). Gambar pohon pisang ambon dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Tanaman Pisang Ambon (Dokumentasi pribadi) 

d. Kandungan Kimia dan Khasiat 

Pelepah pisang ambon mengandung senyawa alkaloid, fenol, 

flavonoid, saponin, tanin, dan steroid yang berfungsi sebagai antibakteri 

(Khinanti, 2015). Batang pisang ambon mengandung senyawa alkaloid, 

fenol, flavonoid, saponin (Pradika, 2016). Batang pisang ambon 
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mengandung senyawa alkaloid, saponin dan tannin yang berfungsi sebagai 

antimikrobial (Nugroho et al., 2016). 

3. Ekstraksi  

Ekstraksi merupakan teknik pemisahan atau penarikan satu atau lebih 

komponen senyawa analit dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut 

yang sesuai. Prinsip ekstraksi ini merupakan pemisahan yang didasarkan pada 

kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut tertentu. Dengan demikian 

pelarut yang digunakan harus mampu menarik komponen analit dari sampel 

secara maksimal (Leba, 2017).  

Metode ekstraksi cara dingin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perkolasi. Perkolasi merupakan ekstraksi padat cair yang dilakukan dengan 

jalan mengalirkan pelarut secara perlahan pada sampel dalam perkolator. 

Pelarut ditambahkan secara terus menerus sehingga proses ekstraksi 

dilakukan dengan pelarut yang selalu baru. Pola penambahan pelarut 

dilakukan dengan pola penetesan pelarut dari bejana terpisah disesuaikan 

dengan jumlah pelarut yang keluar. Proses ekstraksi dilakukan hingga analit 

dalam sampel terekstraksi secara sempurna atau pelarut yang digunakan 

sudah tidak berwarna (Leba, 2017). Prinsip dari perkolasi yaitu serbuk 

simplisia ditempatkan dalam suatu bejana dan bagian bawahnya diberi sekat 

berpori, kemudian cairan penyari dialirkan dari atas kebawah melalui serbuk 

tersebut sehingga cairan penyari akan melarutkan zat aktif sampai mencapai 

keadaan jenuh (Depkes RI, 1986).  
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Etanol merupakan salah satu cairan penyari yang umum digunakan untuk 

ekstraksi. Pemilihan cairan penyari etanol 70% dikarenakan etanol dengan 

konsentrasi 70% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang 

optimum, dimana bahan pengganggu hanya skala kecil yang turut kedalam 

cairan pengekstraksi (Indraswari, 2008). Selain itu etanol 70% mudah 

ditemukan dan memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan 

etanol 90%.  Etanol 70% juga sifatnya netral, kapang dan kuman sulit 

tumbuh dalam etanol 20% keatas, tidak beracun, absorbsinya baik, etanol 

dapat tercampur dengan air dalam segala perbandingan, selektif dalam 

menghasilkan jumlah senyawa aktif yang optimal, serta panas yang 

diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit (Depkes RI, 1986). 

4. Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair. 

Fraksinasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan tingkat kepolarannya 

yaitu dari non polar, semi polar, dan polar. Senyawa yang memiliki sifat non 

polar akan larut dalam pelarut non polar, yang semi polar akan larut dalam 

pelarut semi polar, dan yang bersifat polar akan larut kedalam pelarut polar 

(Harbone, 1987). Polaritas n-heksan, etil asetat dan air dapat dilihat pada 

tabel I. 

Tabel I. Polaritas n-Heksan, Etil asetat dan Air (Depkes RI, 1979) 

Nama Pelarut Densitas (g/mL) 

n-Heksan  0,670 

Etil asetat 0,899 

Air  1,0 
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Partisi cair-cair digunakan sebagai cara untuk memisahkan analit-analit 

dari komponen-komponen matriks yang mungkin mengganggu pada 

kuantifikasi atau deteksi analit dan untuk memekatkan analit yang ada dalam 

sampel dengan jumlah kecil sehingga tidak memungkinkan atau menyulitkan 

untuk deteksi atau kuantifikasinya (Gandjar dan Rohman, 2007). Cara kerja 

metode partisi cair-cair ini cukup dengan menambahkan pelarut pengekstraksi 

yang tidak bisa bercampur dengan pelarut semula kemudian dilakukan 

pengocokan sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi zat yang akan 

diekstraksi pada kedua lapisan, kemudian lapisan di diamkan setelah 

mencapai kesetimbangan dan di pisahkan (Khopkhar, 1990). 

5. Skrining Fitokimia 

Skrining Fitokimia merupakan analisis kuantitatif terhadap 

senyawa-senyawa metabolit sekunder. Suatu ekstrak dari bahan alam terdiri 

atas berbagai macam metabolit sekunder yang berperan dalam aktivitas 

biologinya. Senyawa-senyawa tersebut dapat diidentifikasi dengan 

pereaksi-pereaksi yang mampu memberikan ciri khas dari setiap golongan dari 

metabolit sekunder (Harbone, 1987). 

Skrining fitokimia merupakan langkah awal yang dapat membantu untuk 

memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung didalam 

tanaman yang sedang diteliti serta ada atau tidaknya senyawa kimia tertentu 

dalam tumbuhan tersebut yang dapat dikaitkan dengan aktivitas biologisnya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa metodenya sebagian besar merupakan 

reaksi pengujian warna dengan pereaksi warna (Kristanti dan Alfinda, 2008). 
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6. Pengujian Aktivitas Antibakteri 

Penentuan antivitas antibakteri atau antimikroba dapat dilakukan dengan 

metode difusi cakram. Cakram kertas filter yang mengandung sejumlah 

tertentu obat ditempatkan di atas medium padat yang telah diinokulasi pada 

permukaan dengan organisme uji. Setelah inkubasi diameter zona jernih 

inhibisi disekitar cakram diukur sebagai ukuran kekuatan inhibisi obat 

melawan organisme uji tertentu (Jawet et al., 2007). Metode difusi ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan metode Kirby Bauer. 

Metode Kirby Bauer merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui 

sensitivitas suatu mikroba terhadap antibiotik tertentu yang dilakukan dengan 

membuat suspensi bakteri pada medium Brain Heart Infusion (BHI) cair dari 

koloni pertumbuhan kuman 24 jam, kemudian disuspensikan dalam 0,5 ml 

BHI cair dan diinkubasi selama 4-8 jam pada suhu 37
o
C. Hasil inkubasi 

diencerkan sampai sesuai dengan standar konsentrasi kuman. Suspensi 

bakteri diiuji sensitivitasnya dengan meratakan suspensi bakteri tersebut pada 

medium agar. Paper disk berisi antibiotik diletakkan di atas medium 

kemudian diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 19-24 jam (Jawetz et al, 2005). 

Pembacaan hasil pengukuran aktivitas antibakteri dengan metode difusi 

dikenal dua istilah yaitu zona radikal dan zona irradikal. Zona radikal adalah 

suatu daerah disekitar disk  sumuran yang tidak ditemukan adanya 

pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri diukur dengan mengukur diameter 

dari zona radikal. Sedangkan zona irradikal adalah suatu daerah di sekitar 

sumuran atau disk dimana terlihat pertumbuhan bakteri yang kurang subur 
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atau lebih jarang dibandingkan dengan daerah di luar pengaruh agen 

antibakteri. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan hanya dihambat tetapi 

tidak dimatikan oleh agen antibakteri (Jawetz et al., 2005). 

 

F. LANDASAN TEORI 

Ekstrak etanol pelepah dan batang pisang ambon mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus (Hastari, 2012). Penelitian ini 

mengembangkan dari penelitian sebelumnya Hastari (2012) yaitu dengan 

memfraksinasi ekstrak etanol pelepah dan batang pisang ambon (Musa 

paradisiaca var Sapientum) secara bertingkat menggunakan pelarut non polar 

yaitu n-heksan. Fraksi n-heksan kulit buah mentah pisang ambon mampu 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus (Normayunita et al., 2015).  

Fraksi n-heksan kelopak jantung pisang kepok (Mussa paradisiaca Linn) 

mampu menarik senyawa alkaloid (Tekha et al., 2015). Menurut Ikhwan et al 

(2018) fraksi n-heksan mampu menarik senyawa alkaloid, saponin dan tanin. 

Ekstrak n-heksan mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid (Utami, 2016). 

Mekanisme penghambatan bakteri senyawa alkaloid yaitu komponen alkaloid 

diketahui sebagai interkelator DNA dan menghambat enzim topoisomerase sel 

bakteri (Karou et al., 2005). Mekanisme penghambatan bakteri senyawa saponin 

sebagai antibakteri adalah menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam 

sel (Madduluri, 2013). Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri dengan 

cara menghambat fungsi membran sel bakteri melalui ikatan komplek dengan 

protein ekstraseluler yang bersifat larut sehingga dapat mengganggu integritas 
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membran sel bakteri dan sel mengalami lisis (Cowan, 1999). Mekanisme kerja 

tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse transkriptase dan 

DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk (Robinson, 1995). 

 

G. HIPOTESIS 

1.  Fraksi n-heksan ekstrak etanol 70% pelepah dan batang pisang ambon (Musa 

paradisiaca var Sapientum) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

2.  Fraksi n-heksan ekstrak etanol 70% pelepah dan batang pisang ambon (Musa 

paradisiaca var Sapientum) mengandung golongan senyawa alkaloid, 

flavonoid, tanin dan saponin. 

 



 

 

 

 


