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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Cempaka Putih (Michelia champaca L.) 

1. Karakteristik Umum Tanaman 

Tinggi pohon bisa mencapai 25 m, diameter batang bisa 

mencapai 50 cm. Daun berbentuk telur taji, di pangkal dan ujung 

menajam, sebelah atas rata, bawah berbulu halus, dalam tingkat 

kuncup dilindungi oleh daun pelindung. Bekas tempat daun pelindung 

kelihatan sampai separuh batang lebih. Bunganya wangi, merah-

kuning, berbentuk laksana bunga tulip (dari negeri Belanda). Putik 

terpisah oleh internodium yang panjang (semacam benjol yang 

memisahkan) dari perhiasan bunga lain. Buah dalam pertumbuhannya 

menjadi bulir panjang, terdiri atas buah kecil-kecil berbentuk jantung 

dan yang pecah pada belakang. Biji pahit. Kulit yang masih segar 

berwarna coklat (biasanya hjau-kelabu karena lumut) di bagian luar. 

Jika dibelah: kuning muda, mudah terbelah, pahit, adstringens, wangi 

sedikit. Dalam parenkim: pati dan sel bewarna kuning. Kulit akar 

berwarna merah, pahit sangat tajam (Sastroamidjojo, 1997). 

2. Klasifikasi Tanaman 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Angiosperm 

Kelas  : Magnoliids 

Bangsa  : Magnoliales 

Suku : Magnoliaceae 

Marga  : Michelia 

Jenis : Michelia champaca L. (Steenis, 2005). 

3. Kandungan Kimia Tanaman 

Kulit dan daun: alkaloida dan zat samak. Kulit kayu dan akar: 

damar. Biji: palmitin dan olien, damar dan asam damar. Bunga: 
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minyak terbang (ceraniol, linalol, metil eugenol, asam benzoat, nerol, 

methyl ethyl azijn zuur) (Sastroamidjojo, 1997). 

 

B. Minyak atsiri 

Minyak atsiri adalah zat yang berbau yang terkandung dalam 

tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak esensial 

karena pada suhu biasa (suhu kamar) mudah menguap di udara terbuka. 

Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman 

asalnya. Dalam keadaan segar dan murni tanpa pencemar, minyak atsiri 

umumnya tidak berwarna. Namun pada penyimpanan lama, minyak atsiri 

dapat teroksidasi dan membentuk resin serta warna berubah menjadi lebih 

tua (gelap). Untuk mencegah supaya tidak berubah warna, minyak atsiri 

harus terlindungi dari cahaya, misalnya disimpan dalam bejana gelas yang 

berwarna gelap. Bejana tersebut juga diisi sepenuh mungkin sehingga 

tidak memungkinkan berhubungan langsung dengan oksigen udara, 

ditutup rapat, serta disimpan di tempat yang kering dan sejuk (Gunawan 

dan Mulyani, 2004). 

Adapun sifat-sifat minyak atsiri diterangkan sebagai berikut: 

1. Tersusun oleh bermacam-macam komponen senyawa. 

2. Memiliki bau khas. Umumnya bau ini memiliki bau tanaman asalnya. 

Bau minyak atsiri satu dengan yang lain berbeda-beda, sangat 

tergantung dari macam dan intensitas bau dari masing-masing 

komponen penyusunnya. 

3. Mempunyai rasa getir, kadang-kadang berasa tajam, mengigit, 

memberi kesan hangat sampai panas, atau justru dingin ketika terasa 

di kulit, tergantung dari jenis komponen penyusunnya. 

4. Dalam keadaan murni (belum tercemar oleh senyawa lain) mudah 

menguap pada suhu kamar sehingga bila diteteskan pada selembar 

kertas maka ketika dibiarkan menguap, tidak meninggalkan bekas 

noda pada benda yang ditempel. 

Uji Aktivitas Antibakteri..., Tiara Adhe Prastiwi, Fakultas Farmasi UMP, 2011



5 

 
 
 

5. Bersifat tidak bisa disabunkan dengan alkali dan tidak bisa berubah 

menjadi tengik (racid). Ini berbeda dengan minyak lemak yang 

tersusun oleh asam-asam lemak. 

6. Bersifat tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, baik pengaruh 

oksigen udara, sinar matahari (terutama gelombang ultraviolet), dan 

panas karena terdiri dari berbagai macam komponen penyusun. 

7. Indeks bias umumnya tinggi. 

8. Pada umumnya bersifat optis aktif dan memutar bidang polarisasi 

dengan rotasi yang spesifik karena banyak komponen penyusun yang 

memiliki atom C asimetrik. 

9. Pada umumnya bersifat tidak dapat bercampur dengan air, tetapi 

cukup dapat larut hingga dapat memberikan baunya kepada air 

walaupun kelarutannya sangat kecil. 

10. Sangat mudah larut dalam pelarut organik (Gunawan dan Mulyani, 

2004). 

 

C. Isolasi Minyak Atsiri 

 Minyak atsiri umumnya diisolasi dengan empat metode yang lazim 

digunakan sebagai berikut. 

1. Metode destilasi (penyulingan) 

Dalam industry dikenal 3 macam metode penyulingan, yaitu: 

a. Penyulingan dengan air (water distillation) 

b. Penyulingan dengan uap dan air (water and steam distillation) 

c. Penyulingan dengan uap langsung (steam distillation) 

Perbedaan pokok dari ketiga tipe penyulingan terletak pada 

perbedaan cara penanganan bahan olahannya. Pada penyulingan 

dengan air, bahan yang akan disuling kontak langsung dengan air 

mendidih. Cara ini memiliki keuntungan yaitu dapat mengekstraksi 

minyak dari bahan yang berbentuk bubuk. Beberapa bahan jika 

disuling dengan uap, bahan akan menggumpal. Uap hanya akan 

menguapkan minyak atsiri yang terdapat di permukaan gumpalan. 
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Partikel uap hanya akan berpenetrasi ke seluruh bagian tanaman jika 

bahan tersebut bergerak bebas dalam air mendidih, sehingga lebih 

baik diolah dengan penyulingan air. Namun cara ini juga memiliki 

kelemahan yaitu ekstraksi tidak dapat berlangsung sempurna 

walaupun bahan dirajang, komponen minyak atsiri yang betitik didih 

tinggi dan bersifat larut air tidak dapat menguap secara sempurna 

sehingga minyak yang tersuling mengandung komponen yang tidak 

lengkap. Komponen yang tidak dapat disuling adalah alkohol bertitik 

didih tinggi misalnya fenil etil alkohol, benzil alkohol, senyawa fenol 

(eugenol), dan zat-zat tertentu yang mengandung nitrogen serta 

beberapa jenis asam (Guenther, 1987). 

Metode penyulingan yang kedua adalah dengan air dan uap. 

Ciri khasnya adalah uap selalu dalam keadaan basah dan bahan yang 

disuling hanya berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas 

(Guenther, 1987). Cara penyulingan dengan air dan uap ini baik untuk 

simplisia basah atau kering yang rusak pada pendidihan. Untuk 

simplisia kering harus dimaserasi terlebih dahulu, sedangkan untuk 

simplisia segar yang baru dipetik tidak perlu dimaserasi. Hidrolisa 

terhadap bahan hampir tidak terjadi, sehingga kualitas minyak yang 

diperoleh cukup baik, selain itu peralatan yang digunakan mudah 

didapat (Depkes RI, 1985). 

Metode penyulingan yang ketiga adalah dengan uap dengan 

menggunakan uap kelewat panas (superheated). Uap dapat berubah 

menjadi superheated dengan cara melewatkannya melalui tabung api 

dalam ketel uap. Uap panas ini diberi tekanan yang lebih tinggi, 

kemudian dialirkan melalui bagian bawah ketel. Pada keadaan seperti 

ini akan diperoleh uap kering yang bersifat superheated sehingga 

bahan yang disuling menjadi gosong dan terjadi dekomposisi minyak 

atsiri (Guenther, 1987). 
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2. Metode Penyarian 

Metode penyarian digunakan untuk minyak atsiri yang tidak 

tahan pemanasan, seperti cendana. Kebanyakan dipilih metode ini 

karena kadar minyak di dalam tanaman sangat rendah atau kecil. 

Pengambilan minyak atsiri menggunakan cara ini diyakini sangat 

efektif karena sifat minyak atsiri yang larut sempurna di dalam bahan 

pelarut organik nonpolar.  

3. Metode Pengepresan atau Pemerasan 

Metode pengempresan atau pemerasan dilakukan terutama 

untuk minyak atsiri yang tidak stabil dan tidak tahan pemanasan 

seperti minyak jeruk (citrus). Juga terhadap minyak-minyak atsiri 

yang bau dan warnanya berubah akibat pengaruh pelarut penyari. 

Metode ini juga hanya cocok untuk minyak atsiri yang rendemennya 

relatif besar. 

4. Metode Enfleurage 

Metode enfleurage adalah metode penarikan bau minyak atsiri 

yang dilekatkan pada media lilin. Metode ini digunakan karena di 

ketahui ada beberapa jenis bunga yang setelah dipetik, enzimnya 

masih menunjukan kegiatan dalam menghasilkan minyak atsiri sampai 

beberapa hari/minggu, misalnya bunga melati, sehingga perlu 

perlakuan yang tidak merusak aktivitas enzim tersebut secara 

langsung (Gunawan dan Mulyani, 2004). 

 

D. Uji Aktivitas Antibakteri 

 Metode yang biasa digunakan untuk uji antibakteri ada dua, 

yaitu metode dilusi dan metode difusi. Dalam metode dilusi cair masing-

masing konsentrasi larutan uji ditambahkan ke media cair (suspensi 

mikroba), sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi larutan uji 

dicampur dengan media agar, lalu ditanami mikroba. Pada metode ini, 

yang diamati adalah tumbuh atau tidaknya mikroba dalam medium 
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tersebut. Cara dilusi ini dapat digunakan untuk menentukan kadar hambat 

minimum (KHM) dan kadar minimum (Bonang & Koeswandono, 1983). 

 Uji antibakteri bertujuan untuk mengetahui batas kepekaan 

bakteri patogen tertentu terhadap zat yang diuji pada kadar tertentu. Uji 

antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi kertas cakram. Dimana 

zat yang diuji didifusikan kedalam medium agar yang sebelumnya telah 

ditanami dengan bakteri uji. Kemudian medium agar diinkubasikan pada 

suhu dan waktu tertentu. Senyawa antibakteri akan berdifusi pada medium 

dan akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Pengamatan dilakukan 

dengan melihat daerah bening di sekitar seyawa uji. Zona hambat ini 

diukur dan dibandingkan dengan suau kontrol positif (Pelczar & Chan, 

1986; Bonang & Koeswandono, 1983). 

 

E. Bakteri 

1.  Staphylococcus aureus  

Klasifikasi dari S. aureus adalah sebagai berikut: 

Divisi : Protophyta 

Subdivisi : Schizomycetea 

Kelas : Schizomycetes 

Bangsa : Eubacteriales 

Suku : Micrococcaceae 

Marga : Staphylococcus 

Jenis : Staphylococcus aureus (Volk & Wheeler, 1988) 

Bakteri S. aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk 

bulat dan tersusun dalam bentuk kluster yang tidak teratur seperti 

anggur kokus tunggal, bersifat non motil dan tidak membentuk spora. 

Bakteri S. aureus merupakan bakteri normal pada beberapa bagian 

tubuh manusia, misalnya selaput lendir dan kulit vagina dan 

tenggorokan. Bakteri S. aureus termasuk dalam kelompok bakteri 

gram positif. Hidup secara aerob fakultatif dengan suhu optimum 

37°C. Staphilococcus dapat menyebabkan infeksi, misalnya jerawat, 
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infeksi folikel rambut. Pada keracunan makanan yang disebabkan oleh 

stapilokokus akan menyebabkan muntah dan diare (Jawetz, et al., 

2005). 

 

2.  Escherichia coli 

 Klasifikasi dari E. coli adalah sebagai berikut: 

Divisi    : Protophyta  

Subdivisi   : Schizomycetea  

Kelas        : Schizomycetes  

Bangsa     : Eubacteriales  

Suku    : Enterobacteriaceae  

Marga     : Escherichia  

Jenis     : Escherichia coli (Volk & Wheeler, 1988)  

E. coli adalah bakteri gram negatif, berbentuk batang pendek, 

berderet seperti rantai. Escherichia coli dapat menfermentasi glukosa 

dan laktosa membentuk asam dan gas. E. coli dapat merombak 

karbohidrat dan asam-asam lemak menjadi asam dan gas serta dapat 

menghasilkan gas karbondioksida dan heterogen (Pelczar dan Chan, 

1986). 

E. coli banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai 

flora normal, tetapi bila kesehatan menurun, bakteri ini dapat bersifat 

patogen terutama akibat toksin yang dihasilkan.  E. coli umumnya 

tidak menyebabkan penyakit bila masih berada dalam usus, tetapi 

dapat menyebabkan penyakit pada saluran kencing, paru, saluran 

empedu, dan saluran otak. E. coli dapat menyebabkan penyakit seperti 

diare, infeksi saluran kemih, pneumonia, meningitis pada bayi yang 

baru lahir, dan infeksi luka. E. coli bersifat aerob atau kualitatif 

anaerob, dapat tumbuh pada media buatan. Beberapa sifat E. coli 

antara lain pertumbuhan optimum pada suhu 37oC, dapat tumbuh pada 

suhu 15oC-45oC, tumbuh baik pada pH 7,0 tapi tumbuh juga pada pH 

yang lebih tinggi (Jawetz, et al., 2005). 
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F. Kromatografi Gas–Spektrometri Massa (KG-MS) 

Kromatografi Gas (KG) merupakan teknik pemisahan yang mana 

solut-solut yang mudah menguap (dan stabil terhadap panas) bermigrasi 

melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang 

tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya solut akan terelusi 

berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali jika ada interaksi 

khusus antara solut dan fase diam. Pemisahan pada kromatografi gas 

didasarkan pada titik didih suatu senyawa dikurangi dengan semua 

interaksi yang mungkin terjadi antara solut dengan fase diam. Fase gerak 

yang berupa gas akan mengelusi solut dari ujung kolom lalu 

menghantarknnya ke detektor. Penggunaan suhu yang bertingkat (biasanya 

pada kisaran 50ºC-350ºC) bertujuan untuk menjamin bahwa solut akan 

menguap dan kerenanya akan cepat terelusi (Gandjar, 2007). 

Ada 2 jenis kromatografi gas: 

1. Kromatografi gas-cair (KGC) 

Pada KGC ini, fase diam yang digunakan adalah cairan yang 

diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam 

fase diam. Mekanismenya adalah partisi. 

2. Kromatografi gas-padat (KGP) 

Pada KGP ini, digunakan fase diam padatan (kadang-kadang 

polimerik). Mekanismenya adalah adsorpsi. 

Selain kromatogrfi komponen lain yang penting adalah 

detektor. Detektor merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung 

kolom tempat keluar fase gerak (gas pembawa) yang membawa 

komponen hasil pemisahan. Detektor pada kromatografi adalah suatu 

sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan 

komponen-komponen di dalamnya menjadi senyawa elektronik. 

Sinyal elektronik detekor akan sangat berguna untuk analisis kualitatif 

maupun kuantitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di 

antara fase diam dan fase gerak. Pada garis besarnya detektor pada 
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KG termasuk detektor diferensial, dalam arti respon yang keluar dari 

detektor memberikan relasi yang linear dengan kadar atau laju aliran 

massa komponen yang teresolusi. Kromatogram yang merupakan hasil 

pemisahan fisik komponen-komponen oleh KG disajikan oleh 

detektor sebagai deretan luas puncak terhadap waktu. Waktu tambat 

tertentu dalam kromatogram dapat digunakan sebagai data kualitatif, 

sedangkan luas puncak dalam kromatogram dapat dipakai sebagai data 

kuantatif yang keduanya telah dikonfirmasikan dengan senyawa baku. 

Akan tetapi apabila kromatografi gas digabung dengan instrumen 

yang multipleks misalnya GC/FT-IR/MS, kromatogram akan disajikan 

dalam bentuk lain (Gandjar, 2007). 
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