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ABSTRAK 

 

Abdullah Kamal, 2011.”Uji  Aktivitas  Antimikroba Senyawa hasil Reaksi  
Hidrasi Kariofilena pada Escherichia Coli dan Staphylococcus 
Aureus”. Tugas Akhir II. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I: Dr. Sudarmin M.Si Dosen Pembimbing II: Prof. Drs. 
Achmad binadja, Apt, Ph.D 

 

Kata kunci: Turunan β-kariofilena, antibakteri, reaksi hidrasi 

Pemanfaatan terhadap β-kariofilena belum banyak dilakukan, hal ini dapat 
dilihat dengan melimpahnya produk β-kariofilena di PT. Indesso Aroma 
Purwokerto sebagai hasil samping produksi eugenol. Dari hasil penelusuran 
pustaka ditemukan bahwa, β-kariofilena dan senyawa turunannya mempunyai 
banyak kegunaan baik sebagai bahan obat maupun parfum. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa turunan β-kariofilena hasil reaksi 
hidrasi β-kariofilena  dalam pelarut diklorometana. Serta untuk  mengetahui 
pengaruh senyawa turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi β-kariofilena pada 
pertumbuhan mikroba Eschericia Coli  dan Staphylococcus Aureus. Metode 
penelitian yang dilakukan adalah mensintesis senyawa turunan β-kariofilena dari 
senyawa β-kariofilena dengan menggunakan reaksi hidrasi dalam suasana asam. 
Analisis senyawa turunan β-kariofilena dengan menggunakan IR dan 
Kromatografi Gas (GC). Selanjutnya sifat antibakteri senyawa turunan β-
kariofilena tersebut diuji terhadap bakteri Eschericia Coli dan Staphylococcus 
Aureus. Dari hasil penelitian didapat bahwa senyawa turunan β-kariofilena hasil 
reaksi hidrasi β-kariofilena  dalam pelarut diklorometana adalah senyawa 
kariofilena alkohol. Pengaruh senyawa turunan β-kariofilena hasil reaksi hidrasi 
β-kariofilena pada pertumbuhan mikroba Eschericia Coli  dan Staphylococcus 
Aureus adalah semakin besar konsentrasi dan semakin lama di inkubasi maka 
semakin besar daya hambat yang dimiliki senyawa kariofilena alkohol terhadap 
tumbuhnya bakteri tersebut sampai batas maksimum yang telah diteliti adalah  
dengan konsentrasi 75% dan lama inkubasi 48 jam. Dihasilkan daya antimikroba 
pada kariofilena alkohol terhadap bakteri Eschericia Coli 1,3 cm dan bakteri 
Staphylococcus Aureus 1,5 cm. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan  negara penghasil minyak  atsiri yang cukup terkenal 

di dunia. Salah satu dari minyak atsiri tersebut berupa minyak cengkeh. 

Penggunaan minyak cengkeh di dalam negeri masih sangat terbatas sebagai obat 

sakit gigi dan masih merupakan komoditas ekspor dalam bentuk bahan mentah 

dengan harga yang relatif rendah. Minyak cengkeh mengandung dua komponen 

utama yaitu  senyawa eugenol yang merupakan kandungan yang paling besar 

yaitu 80-90% dan  senyawa β-kariofilena yaitu 10-20% (Kusumaningsih, triana. 

2004). 

CH3
CH3

CH3

CH2          

OH

OCH2

CH3 

              β-kariofilena                                                              Eugenol 

                 Gambar 1. Struktur komponen utama minyak cengkeh 

Pemanfaatan terhadap senyawa β-kariofilena masih belum banyak 

dilakukan, hal ini dapat dilihat dengan melimpahnya produk senyawa β-

kariofilena di PT. Indesso Aroma Purwokerto sebagai hasil samping produksi 

senyawa eugenol yang masih belum dimanfaatkan. Produk senyawa β-kariofilena 
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bila tidak dimanfaatkan secara optimal dari produksi eugenol di PT. Indesso 

Aroma Purwokerto dapat menjadi limbah. 

Dari hasil penelusuran pustaka ditemukan bahwa, kariofilena dan 

senyawa turunannya mempunyai banyak kegunaan baik sebagai bahan obat 

maupun parfum. Senyawa turunan kariofilena dapat digunakan sebagai bahan 

kosmetik (Brunke and Rojahn, 1988), bahan dasar membuat antibiotik (Abraham, 

et.al., 1990), anti karsinogenik (Zheng, et.al., 1992), anti bakteri karies gigi 

(Muroi dan Kubo, 1993), anti jerawat (Muroi, et.al,.1993), dan  penghambat 

tumbuhnya tanaman patogen Botrytis cinerea (Collado, et.al., 1997).    

Dari manfaat senyawa turunan kariofilena di atas, Senyawa kariofilena 

dicoba untuk disintesis menjadi turunan kariofilena untuk mengurangi limbah dan 

meningkatkan nilai jual β-kariofilena. Sudarmin (2003) berhasil mensintesis 

senyawa turunan kariofilena yaitu senyawa klovanadiol dari reaksi hidrasi 

kariofilena. Sintesis senyawa tersebut dilakukan dalam suasana asam H2SO4 

dengan pelarut diklorometana dan katalis transfer fasa CTAB.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini telah dilakukan 

uji aktivitas antimikroba senyawa hasil reaksi hidrasi kariofilena pada 

Escherichia Coli  dan Staphylococcus Aureus. Penelitian ini menggunakan 

bakteri Escherichia Coli  dan Staphylococcus Aureus karena bakteri Escherichia 

Coli dalam kehidupan sehari-hari bisa mengakibatkan penyakit diare dan 

Staphylococcus Aureus  bisa merapuhkan tulang, serta menyebabkan penyakit 

kulit. Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk mengolah senyawa 

kariofilena hasil samping eugenol sebagai salah satu alternatif untuk tujuan 
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pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia Coli dan 

Staphylococcus Aureus. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah senyawa turunan kariofilena yang diperoleh dari hasil reaksi hidrasi 

kariofilena dalam pelarut diklorometana? 

2. Bagaimana efek senyawa turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi kariofilena 

pada pertumbuhan mikroba Escherichia Coli  dan Staphylococcus Aureus? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui senyawa turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi kariofilena  

dalam pelarut diklorometana. 

2. Mengetahui pengaruh senyawa turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi 

kariofilena pada pertumbuhan mikroba Escherichia Coli  dan 

Staphylacoccus Aureus. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan mengenai senyawa turunan kariofilena hasil 

reaksi hidrasi kariofilena dalam pelarut diklorometana. 

2. Menambah informasi mengenai daya antimikroba pada senyawa 

turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi kariofilena. 

3. Mempelajari kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan 

untuk memperoleh produk turunan kariofilena. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Senyawa β-kariofilena dan turunannya 

` Senyawa β-kariofilena merupakan suatu senyawa hidrokarbon dengan 

rumus molekul C15H24, yang tergolong dalam senyawa seskuiterpenoid (Guenther, 

1990). Kelimpahan senyawa β-kariofilena  di alam cukup besar, dan biasanya  

senyawa β-kariofilena diisolasi dari minyak cengkeh dan beberapa jenis pinus, 

serta dalam beberapa minyak atsiri dan ekstrak tumbuhan yang lain.  

Dalam Merck Index tahun 1983 dituliskan bahwa nama senyawa β-

kariofilena sebagai 4, 11, 11, -trimetil-8- metilena bisiklo [7,2,0] – unde-4-ena. 

Senyawa β-kariofilena (C15H24) mempunyai berat molekul 204,36; berat jenis 

0,905; indeks bias 1,5030 dan titik didih 129-130 0C. Ramage dan Simonsen 

(1968) yang dikutip Sudarmin (1994), menyatakan bahwa senyawa kariofilena di 

alam memilki tiga isomer, yaitu α-kariofilena atau humulena, β-kariofilena, dan γ-

kariofilena atau isokariofilena. Sementara itu kariofilena yang terdapat dalam 

minyak cengkeh hanya terdiri dari dua isomer, yaitu α-kariofilena dan β-

kariofilena (Guenther, 1990: 490). 

 

               

    α-kariofilena                              β-kariofilena                         γ-kariofilena 
       Gambar 2. Isomer α-kariofilena, β-kariofilena, dan γ-kariofilena 
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Rinawati (2009) melakukan Analisis senyawa β-kariofilena dengan 

spektrofotometri IR dan didapatkan spektra sebagai berikut:  

 

 Gambar 3. Spektra IR senyawa β-kariofilena (Rinawati, 2009) 

Tabel 1. Kromatogram GC senyawa β-kariofilena 

No Bilangan gelombang (cm-1) Karakteristik 

1 2924,09 C-H alkana 

2 1627,92 C   C endosklik 

3 1326, 38 dan 1365,60 Dimetil geminal 

4 879.54 C   C eksosiklik 

5 2854,65 -CH2 

 

Sampai saat ini telah cukup banyak disintesis senyawa-senyawa turunan   

β-kariofilena. Beberapa sintesis turunan senyawa β-kariofilena yang telah 

dilakukan adalah untuk mempelajari struktur dan sifat-sifat dari senyawa β-
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kariofilena. Dari sifat-sifat tersebut, kita dapat meramalkan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi bila kita memberikan suatu perlakuan tertentu pada 

senyawa β-kariofilena. 

 Berkaitan dengan senyawa turunan kariofilena, Collado et al. (1997) 

mengemukakan bahwa pada reaksi senyawa β-kariofilena oksida dengan asam, 

maka asam tersebut menyerang oksigen dari senyawa β-kariofilena oksida dan 

diikuti penataan ulang strukturnya membentuk cincin trisiklik yaitu klovanadiol. 

Kadarohman (2000) melakukan reaksi esterifikasi senyawa β-kariofilena oksida 

menggunakan asam format dan dihasilkan senyawa ester trisiklik klovanadil 

format. Sudarmin (2003) mengemukakan bahwa senyawa β-kariofilena jika 

dihidrasi dengan menggunakan asam sulfat pekat sebagai katalis maka akan 

terbentuk senyawa kariofilena alkohol. Reaksi hidrasi β-kariofilena dalam suasana 

asam bisa dilihat pada gambar 4.  

 

                        

 

             β-kariofilena                                               kariofilena alkohol                                                                     

                  Gambar 4. Reaksi hidrasi β-kariofilena dalam suasana asam 

 

2.2 Reaksi hidrasi pada alkena 

  Alkena merupakan hidrokarbon yang mempunyai satu atau lebih ikatan 

rangkap dua karbon-karbon. Senyawa alkena mengandung hidrogen lebih sedikit 

dari pada senyawa alkana sehingga dapat menjalani reaksi adisi, oleh sebab itu 

OH2 H
+

CH3
CH3

CH3

CH2

OH

CH3
CH3

CH3

CH2
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alkena juga sering disebut senyawa tak jenuh. Tiga reaksi yang lazim terjadi pada 

alkena adalah reaksi dengan hidrogen, dengan klorin dan dengan suatu hidrogen 

halida. Reaksi-reaksi tersebut adalah reaksi adisi. Dalam reaksi-reaksi tersebut, 

suatu pereaksi diadisikan kepada alkena, tanpa terlepasnya atom-atom lain. 

  Alkena mengalami reaksi adisi dengan asam sulfat. Produknya adalah 

suatu alkil hidrogen sulfat, yang dapat digunakan  untuk mensintesis alkohol, 

disajikan pada Gambar 5.  

CH3CH CH2 H OSO3H CH3CH CH3

OSO3H

+  

     Propena                                           isopropil hidrogen sulfat 
 
       Gambar 5. Pembentukan isopropil hidrogen sulfat dari propena  
 

 Reaksi pembentukan isopropil hidrogen sulfat dari propena terjadi dari ikatan 

rangkap yang kelebihan elektron, elektronnya berpindah ke salah satu atom C, 

sedangkan atom C yang lain berubah menjadi karbokation yang bermuatan positif. 

Muatan positif inilah yang selanjutnya diserang oleh suatu nukleofil. 

 Adisi H2O pada alkena dengan katalis asam merupakan sebuah metode untuk 

membuat alkohol dengan berat molekul rendah yang memiliki kegunaan sangat 

besar dalam skala industri besar.  
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Gambar 6. Contoh reaksi hidrasi pada alkena dengan katalis asam 

Sebagai contoh, mekanisme reaksi hidrasi dari propena dalam suasana asam: 

Tahap 1 : 

CH3CH CH2 + H CH3CH CH3  

Alkena mendonorkan sepasang elektron terhadap proton untuk membentuk 

karbokation yang stabil       

Tahap 2   

CH3CH CH3
+ H2O CH3CH CH3

OHH

 

Karbokation diserang oleh nukleofil 

Tahap 3 

CH3CH CH3

OHH

CH3CH CH3

OH

+ H  

      Suatu alkohol terprotonkan                        2-propanol 

      Gambar 7.  Mekanisme reaksi hidrasi propena dalam suasana asam 

C C

CH3

CH3CH3

CH3

+ HOH
H

+

C C

CH3CH3

CH3CH3

H OH
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2.3 Zat Anti Bakteri 

Zat anti bakteri adalah suatu zat yang digunakan untuk membunuh atau 

menghambat pertumbuhan bakteri. Berdasarkan daya kerjanya, zat anti bakteri 

dibedakan menjadi bakteriostatik dan bakterisida. Suatu antibakteri disebut 

bakteriostatik bila bersifat menghambat pertumbuhan suatu inokulum bakteri. 

Sedangkan yang disebut bakterisida bila mampu membunuh bakteri tersebut 

(Setianingsih, 2000). Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh zat 

antimikroba adalah dengan melalui beberapa mekanisme tertentu. Cara kerja zat 

antimikroba tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Merusak dinding sel 

 Struktur dinding sel dapat dirusak dengan cara menghambat pembentukan atau 

mengubahnya setelah selesai dibentuk. Contoh: antibiotik jenis penisilin-2 dan 

sefalosporin-2 (Kusmiyati & Wayan, 2007). 

b. Perubahan permeabilitas sel 

 Membran sitoplasma mengatur keluar masuknya bahan-bahan tertentu dalam 

sel serta memelihara integritas komponen-komponen sel. Kerusakan pada 

membran ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau kematian 

sel. Contoh: antibiotik jenis polimiksin B dan amfoterisin (Kusmiyati & Wayan, 

2007). 

c. Perubahan protein dan asam nukleat 

 Kelangsungan hidup sel sangat bergantung pada molekul-molekul protein dan 

asam nukleat. Suatu kondisi atau substansi yang mengubah keadaan ini seperti 
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mendenaturasikan protein dan asam nukleat dapat merusak sel tanpa dapat 

diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan konsentrasi yang pekat beberapa zat kimia 

dapat mengakibatkan koagulasi protein atau denaturasi bahan-bahan sel yang 

penting. Contoh: antibiotik jenis tetrasiklin dan streptomisin (Kusmiyati & 

Wayan, 2007). 

d. Penghambatan kerja enzim 

 Enzim yang ada di dalam sel merupakan sasaran bagi bekerjanya suatu 

penghambat. Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme 

atau matinya sel. Contoh: antibiotik jenis kloramfenikol dan metafen (Kusmiyati 

& Wayan, 2007). 

e. Penghambatan sintetis DNA, RNA dan protein 

 DNA, RNA dan protein memegang peranan penting di dalam proses kehidupan 

sel. Hal ini berarti gangguan yang terjadi pada pembentukan atau fungsi zat 

tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Contoh: antibiotik jenis 

norfosaksin dan sulfanilamida (Kusmiyati & Wayan, 2007). 
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Gambar 8. Kerja zat antibiotik (Ristiati, 2000) 

 

Keterangan gambar di atas: 

1. Sitoplasma merupakan bagian sel berupa koloid yang melarutkan berbagai 

macam hara (nutrien) dan tempat berlangsungnya banyak reaksi kimia untuk 

membentuk energi dan menyimpan energi. 

2.  Ribosom merupakan suatu bagian yang terdapat di dalam sebuah sel. Ribosom 

berfungsi untuk mensintesis protein.  

3. Mesosom berfungsi dalam sintesis dinding sel, proses reproduksi atau 

pembelahan sel. 

4.  Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang 

bagi sel untuk membesar. 
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2.4  Dinding Sel Bakteri 

Dinding sel yaitu suatu struktur yang amat kaku yang dapat menyebabkan 

bakteri mempunyai bentuk tertentu pada sel. Tebal dinding sel bakteri kebanyakan 

berkisar antara 10 sampai 35 nm, namun pada beberapa sel bakteri dinding selaput 

tebal. Dinding sel merupakan bagian nyata dari berat kering total sel. Dinding sel 

mempunyai arti penting bagi pembelahan dan pertumbuhan bakteri (Pelezar & 

Chan, 1988).  

 

 

 

 

                       

 

  

                     

                     Gambar 9. Dinding sel bakteri (Pelezar & Chan, 1988) 

Dinding sel bakteri sangat tipis dan elastis. Fungsi utama dinding sel 

bakteri adalah:  

a. Memberi  bentuk sel 

b. Melindungi sel dari pengaruh lingkungan seperti perubahan tekanan osmotik 

c.   Mengatur pertukaran zat-zat ke dalam sel (Habazar & Firdaus, 2000).  
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Dalam fungsinya membantu pertukaran zat, air, ion-ion dan molekul kecil 

dapat melintas dengan bebas melalui pori-pori kecil dalam dinding sel. Molekul 

besar seperti protein dan asam nukleat tidak dapat melalui pori-pori dengan bebas.  

Dibagi atas tiga kelompok yaitu: Gram positif dengan dinding sel yang relatif 

lebih tebal (seperti S. Aureus, Rhodococcus dan Bacillus), Gram negatif dengan 

dinding sel yang lebih tipis (seperti Pseudomonas, Xanthomonas dan E. coli), dan 

bakteri tanpa dinding sel hanya memiliki membran triple layer (seperti 

Spiroplasma, MLO dan Acholeplama). Berdasarkan pewarnaan differensial 

menurut Christian Gram (1884) bakteri dapat dibedakan atas dua golongan yaitu 

bakteri Gram positif (+) berwarna violet dan bakteri Gram negatif (-) merah 

(Habazar & Firdaus, 2000). 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Perbandingan struktur dinding sel bakteri Gram negatif dan Gram 
positif  (Habazar & Firdaus, 2000). 
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Perbedaan komposisi dinding sel bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 2. Perbedaan Relatif Bakteri Gram Negatif dan Bakteri Gram Positif 

 

 

Ciri 
Perbedaan Relatif 

Gram Positif Gram Negatif 

Struktur dinding sel Tebal (15 – 80 nm) 

Berlapis tunggal (mono) 

Tebal (10 – 15 nm) 

Berlapis tiga (multi) 

Komposisi dinding sel Kandungan lipid rendah 

(1 – 4%) 

Peptidoglikan tebal ± 

50% berat kering, 

Asam tekoat 

Kandungan lipid tinggi 

(11-22%) 

Peptidoglikan tipis ± 

10% berat kering 

Tida ada asam tekoat 

 

Kerentanan terhadap 

penisilin 

Lebih rentan Kurang rentan 

Persyaratan nutrisi Relatif rumit pada 

banyak spesies 

Relatif sederhana 

Resistensi terhadap 

gangguan fisik 

Lebih resisten Kurang resisten 

Reaksi terhadap 

pewarnaan Gram 

Ungu Merah  
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2.5  Eschericia Coli 

2.5.1 Morfologi 

Escherichia Coli merupakan suatu golongan bakteri yang menunjukkan 

sifat-sifat yang mendekati fungsi bakteri. Escherichia Coli termasuk bakteri gram 

negatif yang berbentuk batang dan memiliki ukuran sel dengan panjang 1,0-1,3 

μm dan lebar 0,5-1,0 μm, terdapat dalam bentuk tunggal, berpasangan dan dalam 

rantai pendek biasanya tidak berkapsul (Fardiaz, 1992). 

2.5.2    Sistematika 

Escherichia Coli dapat diklasifikasikan sebagai berikut: kingdom: 

bacteria; divisio: proteobacteria; kelas: gamma proteobacteria; ordo: 

enterobacteriales; famili: enterobacteriaceae; genus: escherichia; spesies: 

escherichia coli (Buchanan dan Gibbons, 1979). 

2.5.3   Sifat-sifat 

Escherichia Coli merupakan bakteri gram negatif yang cara hidupnya 

anaerob fakultatif. Pada keadaan aerob menggunakan senyawa organik sebagai 

sumber energi sedangkan pada keadaan anaerob energi diperoleh dari fermentasi 

karbohidrat (Fardiaz, 1992).  

Escherichia Coli termasuk bakteri mesofil yang hidup pada suhu 250C – 

400C dan secara optimum tumbuh pada suhu 300C – 370C. Tumbuh pada medium 

dengan pH 4,3–9,5 dan secara optimum pada pH 6 – 8 (Pelezar & Chan, 1988). 
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                    Gambar 11. Escherichia Coli (Pelezar & Chan, 1988). 

Secara normal Escherichia Coli ada dalam usus besar manusia dan hewan 

berdarah panas. Escherichia Coli telah bertahun-tahun diduga sebagai penyebab 

diare pada manusia dan hewan, karena Escherichia Coli menghasilkan 

enterotoksin yang secara tidak langsung menyebabkan kehilangan cairan atau 

dengan infasi lapisan epitelium dinding usus yang menyebabkan peradangan dan 

kehilangan cairan (volk & Wheeler, 1993). 

2.6  Staphylococcus Aureus 

2.6.1 Morfologi 

Staphylococcus Aureus merupakan bakteri yang selnya berbentuk bulat, 

termasuk bakteri gram positif, terdapat tunggal, berpasangan dan dalam gerombol, 

tidak berkapsul, tidak membentuk spora, aerobik atau fakultatif anaerobik              

(Pelezer and Chan, 1988). 
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2.6.2 Sistematika 

Staphylococcus Aureus dapat diklasifikasikan sebagai berikut: kingdom: 

bacteria; divisio: firmicutes; kelas: bacilli; ordo: bacillales; familia: 

staphyllococcaceae; genus:  staphylococcus; spesies: staphylococcus aureus 

(Buchanan dan Gibbons, 1979) 

 

 

 

 

      Gambar 12. Staphylococcus Aureus (Buchanan dan Gibbons, 1979) 

2.6.3 Sifat-sifat 

Staphylococcus Aureus merupakan bakteri gram positif, anaerob fakultatif 

yang dapat hidup dengan respirasi aerobik atau dengan fermentasi yang 

menghasilkan asam laktat. Staphylococcus Aureus dapat tumbuh pada suhu 

berkisar antara 15-45oC dengan suhu optimum antara 35-37oC. Tumbuh pada 

medium dengan pH 4,0-9,8 dengan pH optimum 7,0-7,5 (Fardiaz, 1992).  

Staphylococcus Aureus tummbuh pada pembuluh-pembuluh darah dalam 

tulang sehingga terjadi kerapuhan pada tulang. Staphylococcus Aureus juga dapat 

menyebabkan keracunan pada kulit, seperti jerawat, bisul, dan keluarnya nanah 

pada kulit manapun.     
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Organik untuk sintesis 

senyawa turunan kariofilena dan untuk uji terhadap mikroba dilakukan di 

Laboratorium Instrumen Jurusan Kimia FMIPA UNNES sedangkan untuk analisis 

dengan IR dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia FMIPA 

UGM.  

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dosis dari senyawa turunan 

kariofilena yang memberikan efek sebagai daya antimikroba pada bakteri gram 

positif Staphylococcus Aureus  dan bakteri gram negatif Escherichia Coli. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi titik pusat penelitian. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah daya antimikroba (zona bening) yang 

dinyatakan dengan  mengukur luas diameter. 

3.2.3 Variabel Terkendali 

Variabel terkendali adalah faktor-faktor yang lain yang dapat 

mempengaruhi hasil selama penelitian yaitu media pertumbuhan bakteri dan suhu. 
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3.3 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: labu alas bulat leher 

tiga 250 mL (dilengkapi thermometer,pendingin bola, magnetik stirrer), corong 

pisah, cawan petri, gelas ukur, paper disk, pipet volume, pipet tetes, erlenmeyer 

250 mL, jarum ose, lampu spirtus, pinset, autoclave, gunting, penggaris, 

timbangan digital, inkubator, Kromatografi Kolom, Kromatrografi Gas (GC) dan 

Spektrofotometer Infra Merah (IR). 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: senyawa 

kariofilena, pelarut diklorometana, larutan H2SO4 pekat, katalis transfer fasa 

CTAB, aseton, Na2SO4 anhidrat, aquades. Media yang digunakan dalam 

pembiakan bakteri adalah media agar (NA) dan media kaldu (NB). Bakteri uji 

yang digunakan adalah Escherichia Coli dan Staphilococcus Aureus.  

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Penyiapan Sampel Turunan Kariofilena 

Prosedur yang dipakai disini berdasarkan dari penelitian Sudarmin (2003)  

yang berjudul sintesis senyawa turunan kariofilena alkohol melalui reaksi hidrasi 

β-kariofilena dengan katalis asam dan pelarut diklorometana yaitu: 

a. Kariofilena 20 mL ditambah diklorometana 40 mL dimasukkan Labu alas 

bulat leher tiga 250 mL (yang dilengkapi  thermometer, pendingin bola, 

magnetik stirrer) dengan suhu kamar, kemudian diaduk selama 10 menit. 

b. Campuran di atas  ditetesi dengan 5 mL H2SO4 pekat  pada suhu kamar, dan 

dilanjutkan penetesan 30 mL H2O tetes demi tetes ditambah katalis transfer 
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fasa CTAB sebanyak 0,1 g dalam pelarut 5 mL aseton tetes demi tetes 

(campuran diaduk selama 30 menit pada temperatur 50-60°C). 

c. Hasil hidrasi tersebut dibiarkan dalam corong pisah semalam dan akan didapat 

2 lapisan yaitu lapisan atas fasa organik dan lapisan bawah fasa air. 

d. Fasa organik jernih disaring kemudian dicuci dengan aquadest, dan dicek pH 

sampai netral dengan indikator universal. 

e. Fasa organik netral (pH 7) dipisahkan dengan corong pisah dan ditambahkan 

dengan Na2SO4 anhidrat 

f. Fasa organik bebas air disaring dan kemudian di evaporasi sehingga 

dihasilkan produk turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi. 

3.4.2 Pemisahan Senyawa dengan Kromatografi Kolom  

Silika gel sebanyak 15 gram dipanaskan dalam oven pada suhu 120°C 

selama 5  jam. Silika gel tersebut selanjutnya dijadikan bubur dengan penambahan 

n-heksana 150 ml, kemudian di masukkan ke dalam gelas kolom panjang 30 cm 

diameter 2,5 cm. Setelah bubur silika gel masuk dalam gelas kolom, bubur silika 

gel dibiarkan mampat oleh gaya gravitasi, sehingga diperoleh panjang adsorben 

yang stabil. Sebelum sampel dimasukkan ke dalam gelas kolom, eluen n-heksana 

di atas adsorben dikeluarkan dengan cara membuka kran. Sampel sebanyak 3 mL 

diteteskan dipermukaan atas adsorben. Sampel dibiarkan turun sampai batas atas 

permukaan adsorben dengan cara membuka kran.   Kemudian ditambahkan eluen 

30 mL n-heksana. Setelah 30 mL n-heksana mengelusi dan memisah senyawa 

tersebut, dilanjutkan eluen lain yaitu 30 mL metanol dan 30 mL diklorometana.  

Senyawa pisahan yang diperoleh di tampung dalam tabung reaksi sebanyak 3 mL 
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setiap tabung reaksi. Setelah eluen hasil tampung menguap, selanjutnya senyawa 

pisahan tersebut di uji antimikroba. 

 3.4.3 Pembuatan Media 

3.4.3.1 Pembuatan Nutrien Agar (NA) 

Pembuatan nutrien agar (NA) dilakukan dengan cara menimbang serbuk 

nutrien agar “Oxoid” sebanyak 15 gram, 5 gram pepton dan 3 gram ekstrak 

daging. Kemudian aquadest 1000 mL dibagi menjadi dua bagian satu bagian 

untuk melarutkan ekstrak daging dan pepton dan sebagian lagi untuk melarutkan 

agar dengan air yang lebih banyak kemudian dipanaskan sambil diaduk dengan 

pengaduk magnetik. Ekstrak daging dan pepton dilarutkan dalam air cukup 

dengan pengadukan. Setelah keduanya larut, larutan dituangkan dalam larutan 

agar dan diaduk sampai homogen. Kemudian pH media diukur dengan 

mencelupkan kertas indikator universal, bila pH tidak netral dapat ditambahkan  

NaOH/HCl. Medium agar yang telah siap dimasukkan dalam erlenmeyer tahan 

panas kemudian ditutup dengan kapas dan kertas sampul coklat untuk kemudian 

disterilkan (Arum, Y.P, 2010). 

3.4.3.2  Pembuatan Nutrien Broth (NB) 

  Pembuatan nutrien broth (NB) dilakukan dengan cara menimbang 5 gram 

pepton dan 3 gram ekstrak daging. Pepton dan ekstrak daging dilarutkan dalam 

aquadest 1000 mL kemudian ditampung dalam labu erlenmeyer atau tabung reaksi 

dan siap disterilisasi. Proses ini tidak memerlukan pemanasan karena pepton dan 

ekstrak daging akan mudah larut sempurna pada air suhu kamar jika diaduk 

(Arum, Y.P, 2010). 
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3.4.4    Penyiapan Bakteri 

Prosedur yang dipakai disini dari penilitian Arum, Y.P (2010) yang 

berjudul isolasi dan uji daya antimikroba ekstrak daun kersen (Muntingia 

calabura) yaitu: 

1.  1 ose biakan bakteri murni dimasukkan ke dalam 10 mL medium (Nutrien 

Broth) secara aseptis, digojog dan diinkubasi dengan menggunakan inkubator 

pada suhu kamar selama 24 jam. 

2.   Selanjutnya dilakukan pengenceran 1 mL dari medium NB dimasukkan ke 

dalam 9 mL aquadest steril, sehingga didapatkan pengenceran 10-1 sebagai 

sumber bakteri. 

3.  pengenceran kedua dilakukan dengan menambahkan 1 mL suspensi bahan 

yang berasal dari pengenceran kedalam 9 mL aquadest steril, demikian 

seterusnya sehingga diperoleh biakan bakteri dengan hasil/jumlah yang sama 

yaitu 10-6 dari kadar semula.  

3.4.5  Uji Antimikroba 

1. Media nutrien agar (NA) yang digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri 

disediakan dengan cara memanaskan NA kembali, kemudian dituangkan ke 

dalam cawan petri steril secara aseptis. Bakteri ditanam pada media NA 

dengan cara memasukkan 1 mL biakan bakteri hasil pengenceran ke dalam 

media NA kemudian menggoyangkan seperti angka 8. 

2.  Paper disk dicelupkan dalam sampel senyawa-senyawa turunan kariofilena 

pada konsentrasi 25%, 50%, dan 75% selama 20 menit agar sampel tersebut 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

bisa meresap ke dalam paper disk, kemudian diangin-anginkan lalu 

diletakkan pada media NA yang telah ditanami bakteri.   

3. Seluruh cawan petri yang berisi pembenihan bakteri diinkubasi selama 48 jam 

pada suhu kamar, kemudian setiap rentang waktu 6 jam, 24 jam, 30 jam, dan 

48 jam diamati dan diukur luas daerah hambat pertumbuhan bakteri (zona 

bening) di sekitar paper disk. 

3.4.6    Analisis Senyawa turunan kariofilena 

Senyawa turunan kariofilena yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, selanjutnya dipisahkan  dengan kromatografi Gas (GC) dan di analisis 

struktur molekul dengan menggunakan spektrofotometri Inframerah (IR). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai data-data hasil penelitian yang 

meliputi kajian tentang sintesis senyawa turunan kariofilena melalui reaksi hidrasi 

serta uji aktifitasnya pada antimikroba E. Coli dan S. Aureus. Penelitian ini 

dilakukan di laboratorium Kimia Organik dan laboratorium Kimia Instrumen 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang, Sedangkan untuk 

analisisnya di laboratorium Universitas Gajah Mada. Penelitian ini meliputi 

kegiatan penyiapan sampel dengan cara mensintesis senyawa turunan kariofilena 

melalui reaksi hidrasi dalam suasana asam, pemisahan sampel dengan cara 

kromatografi kolom, mengetahui sampel memiliki daya antimikroba dengan cara 

uji antimikroba, dan analisis senyawa turunan kariofilena hasil antimikroba 

dengan menggunakan spektrofotometer IR dan GC. 

4.1.1 Penyiapan Sampel Senyawa Turunan Kariofilena 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah senyawa β- kariofilena 

dari PT. Indesso Aroma Purwokerto yang selanjutnya disintesis melalui reaksi 

hidrasi dalam suasana asam sehingga didapatkan senyawa turunan kariofilena 

yang masih campuran. Untuk mengetahui senyawa turunan kariofilena, hasil 

sintesis tersebut dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas (GC) dan 

spektrofotometer inframerah (IR). 
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4.1.1.1 Hasil analisis senyawa turunan kariofilena dengan kromatografi gas (GC) 

di tunjukkan oleh kromatogram pada gambar 13 dan analisisnya pada 

tabel 3.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Waktu retensi (menit) 

                  Gambar 13. Kromatogram GC dari senyawa turunan kariofilena 
 
 
   Tabel 3. Tabel analisis kromatogram GC senyawa turunan kariofilena 

No Puncak Waktu Retensi (menit) Kelimpahan (%) 
1 3,463 55,32 
2 5,934 2,21 
3 6,039 4,16 
4 6,213 1,38 
5 6,391 1,71 
6 6,484 5,89 
7 6,642 1,63 
8 6,769 3,56 
9 8,093 22,49 

10 8,879 1,62 
 

 Berdasarkan gambar 13, kromatogram GC hasil reaksi hidrasi 

kariofilena dengan pealarut diklorometana menunjukkan adanya 10 puncak. 

Berdasarkan tabel 3, puncak yang paling tinggi yaitu pelarut senyawa 

diklorometana. Senyawa turunan kariofilena yang memiliki daya antimikroba 
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diperkirakan puncak yang paling tinggi ke 2 yaitu puncak nomor 9 dengan waktu 

retensi 8,093 menit dan kelimpahan relatifnya adalah 22,49%. Karena pada retensi 

8,093 menit produk yang dihasilkan paling besar sehingga bisa diperkirakan 

produk tersebut memiliki daya antimikroba yang besar juga.  Selanjutnya untuk 

mengetahui struktur senyawa turunan kariofilena dianalisis dengan 

spektrofotometer inframerah (IR). 

4.1.1.2 Hasil analisis senyawa turunan kariofilena dengan spektrofotometer 

inframerah (IR) di tunjukkan oleh spektra pada gambar 14 dan analisinya 

pada tabel 4.    

 

 

 

 

 

Gambar 14. Spektra IR senyawa turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi 
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Tabel 4. Tabel analisis spektra IR senyawa turunan kariofilena 

No. Bilangan gelombang Karakteristik 

1 3371,57 Gugus hidroksil dari OH 

2 887,26 C   C eksosiklik 

3 2862,36 Gugus metilena (-CH2) dari hidrokarbon 

4 1327,03 dan 1373,32 Gugus kembar dimetil 

5 1026,13 Ikatan antara C-O dari gugus hidroksil 

 

 Sesuai data pada tabel 4, maka diperkirakan senyawa yang dianalisis 

adalah senyawa turunan kariofilena alkohol. Setelah didapat senyawa turunan 

kariofilena hasil reaksi hidrasi, dilakukan pemisahan senyawa turunan kariofilena 

tersebut dengan menggunakan kromatografi kolom. 

4.1.1.3 Hasil Pemisahan Senyawa Turunan Kariofilena dengan Kromatografi 

Kolom 

Pemisahan senyawa-senyawa turunan kariofilena dengan kromatografi 

kolom menggunakan fasa diamnya adalah silika gel dan fasa geraknya adalah n-

heksana, methanol, dan diklorometana. Dari pemisahan kromatografi kolom 

didapat tiga fraksi senyawa turunan kariofilena yang bisa dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Tiga fraksi senyawa turunan kariofilena 
 

Fraksi Senyawa 

A Senyawa turunan kariofilena yang ikut larut dalam fasa gerak n-

heksana 

B Senyawa turunan kariofilena yang ikut  larut dalam fasa gerak 

methanol 

C Senyawa turunan kariofilena yang ikut larut dalam fasa gerak 

diklorometana 

  

Setelah dilakukan pemisahan dengan menggunakan kromatografi kolom, 

kemudian senyawa turunan kariofilena yang sudah memisah diuji antimikroba. 

4.1.2  Hasil Identifikasi Daya Antimikroba pada Senyawa-Senyawa Turunan 

Kariofilena 

Identifikasi daya antimikroba senyawa turunan kariofilena campuran dan 

senyawa turunan kariofilena yang sudah dimurnikan terhadap bakteri E. Coli dan 

S. Aureus yang dilakukan pada konsentrasi 25%  (0,25 mL sampel + 0,75 mL 

diklorometana), 50% (0,5 mL sampel + 0,5 diklorometana), 75% (0,75 mL sampel 

+ 0,25 mL diklorometana ) dengan rentang waktu inkubasi 6 jam, 24 jam, 30 jam, 

dan 48 jam. Hasil uji antimikroba dari senyawa-senyawa turunan kariofilena 

dengan konsentrasi 25% dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6. Luas daerah hambat pertumbuhan koloni bakteri Gram negatif dan Gram 

positif terhadap senyawa-senyawa yang berkonsentrasi 25%. 

 

Diameter penghambat tumbuhnya bakteri E. Coli dan S. Aureus terhadap 

senyawa-senyawa tersebut diukur dengan penggaris berskala cm. Tetapi dalam 

pengukuran di sini pembacaan skala masih belum benar, seharusnya hasil 

pembacaan dengan skala cm tertera dua angka desimal. Dalam hal ini tingkat 

ketelitian belum tergambar sempurna. Pengukuran ulang tidak mungkin dilakukan 

karena sampel hasil penelitian terlanjur dibuang. Jadi hendaknya dalam penelitian 

berikutnya dalam pengukuran dilakukan dengan lebih teliti dan dalam pengukuran 

menggunakan penggaris hendaknya memperhatikan skala terkecil alat ukur. 

Selanjutnya hasil uji antimikroba dari senyawa turunan kariofilena dengan 

konsentrasi 50% dapat dilihat pada tabel 7. 

 

 

Senyawa dalam pelarut 
di klorometana 

Diameter penghambat (cm) 

E. Coli S. Aureus 

6 jam 24 jam 30 jam 48 jam 6 jam 24 jam 30 jam 48 jam 

β-Kariofilena - - - - - - - - 

Turunan kariofilena  - 0,7 cm 0,9 cm 0,9 cm 0,8cm 0,9 cm 0,9 cm 1,0 cm 

Turunan kariofilena A - - - - - - - - 

Turunan kariofilena B - - - - - - - - 

Turunan kariofilena C - 0,6 cm 0,8 cm 0,9 cm 0,6 cm 0,7 cm 0,9 cm 0,9 cm 
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Tabel 7. Luas daerah hambat pertumbuhan koloni bakteri Gram negatif dan Gram 

positif terhadap senyawa-senyawa  yang berkonsentrasi 50%. 

 

Diameter penghambat tumbuhnya bakteri E. Coli dan S. Aureus terhadap 

senyawa-senyawa tersebut diukur dengan penggaris berskala cm. Tetapi dalam 

pengukuran di sini pembacaan skala masih belum benar, seharusnya hasil 

pembacaan dengan skala cm tertera dua angka desimal. Dalam hal ini tingkat 

ketelitian belum tergambar sempurna. Pengukuran ulang tidak mungkin dilakukan 

karena sampel hasil penelitian terlanjur dibuang. Jadi hendaknya dalam penelitian 

berikutnya dalam pengukuran dilakukan dengan lebih teliti dan dalam pengukuran 

menggunakan penggaris hendaknya memperhatikan skala terkecil alat ukur.  Hasil 

uji antimikroba dari senyawa-senyawa turunan kariofilena dengan konsentrasi 

75% dapat dilihat pada tabel 8. 

 

 

Senyawa dalam 

pelarut di klorometana 

Diameter penghambat (cm) 

E. Coli S. Aureus 

6 jam 24 jam 30 jam 48 jam 6 jam 24 jam 30 jam 48 jam 

β-Kariofilena - - - - - - - - 

Turunan kariofilena  - 0,7 cm 1,0 cm 1,1 cm 0,8 cm 1,1 cm 1,3 cm 1,4 cm 

Turunan kariofilena A - - - - - - - - 

Turunan kariofilena B - - - - - - - - 

Turunan kariofilena C - 0,8 cm 0,8 cm 1,0 cm 0,7 cm 0,9 cm 0,9 cm 1,2 cm 
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Tabel 8. Luas daerah hambat pertumbuhan koloni bakteri Gram negatif dan Gram 

positif terhadap senyawa-senyawa yang berkonsentrasi 75% 

 

Diameter penghambat tumbuhnya bakteri E. Coli dan S. Aureus terhadap 

senyawa-senyawa tersebut diukur dengan penggaris berskala cm. Tetapi dalam 

pengukuran di sini pembacaan skala masih belum benar, seharusnya hasil 

pembacaan dengan skala cm tertera dua angka desimal. Dalam hal ini tingkat 

ketelitian belum tergambar sempurna. Pengukuran ulang tidak mungkin dilakukan 

karena sampel hasil penelitian terlanjur dibuang. Jadi hendaknya dalam penelitian 

berikutnya  pengukuran dilakukan dengan lebih teliti dan dalam pengukuran 

menggunakan penggaris hendaknya memperhatikan skala terkecil alat ukur.  Dari 

hasil tabel 6, tabel 7, dan tabel 8 diatas, Senyawa yang memiliki daya hambat 

tumbuhnya  bakteri E. Coli dan S. Aureus adalah senyawa turunan kariofilena 

Senyawa dalam pelarut 

di klorometana 

Diameter penghambat (cm) 

E. Coli S. Aureus 

6 jam 24 jam 30 jam 48 jam 6 jam 24 jam 30 jam 48 jam 

β-Kariofilena - - - - - - - - 

Turunan kariofilena - 0,9 cm 0,9 cm 1,4 cm 0,9 cm 1,4 cm 1,4 cm 1,8 cm 

Turunan kariofilena A - - - - - - - - 

Turunan kariofilena B - - - - - - - - 

Turunan kariofilena C - 0,9 cm 1,0 cm 1,3 cm 0,9 cm 1,1 cm 1,2 cm 1,5 cm 
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yang masih campuran dan senyawa turunan kariofilena pada fraksi C. Dari hasil 

identifikasi antimikroba pada senyawa-senyawa tersebut, senyawa turunan 

kariofilena pada fraksi C yang dapat menghambat tumbuhnya antimikroba E. Coli 

dan S. Aureus selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas (GC) 

dan untuk mengetahui struktur senyawa dianalisis dengan spektrofotometer 

inframerah (IR). 

4.1.3 Analisis Senyawa Turunan Kariofilena pada Fraksi C 

4.1.3.1 Hasil analisis senyawa turunan kariofilena pada fraksi C dengan 

kromatografi gas (GC) di tunjukkan oleh kromatogram pada gambar 15 

dan analisinya pada tabel 9 .    

          Gambar 15. Kromatogram GC senyawa turunan kariofilena pada fraksi C  
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Tabel 9. Tabel analisis kromatogram GC senyawa turunan kariofilena pada fraksi C 

No. Puncak Waktu Retensi (menit) Kelimpahan (%) 

1 3,470 77,87 

2 8,144 22,13 

  

 Kromatogram GC menunjukkan adanya 2 puncak. Berdasarkan tabel 

9, puncak yang paling tinggi yaitu pelarut senyawa diklorometana. Senyawa 

turunan kariofilena pada fraksi C yang memiliki daya antimikroba adalah puncak 

yang ke 2 dengan waktu retensi 8,144 menit dan kelimpahan relatifnya adalah 

22,13%. Selanjutnya untuk mengetahui struktur senyawa turunan kariofilena pada 

fraksi C dianalisis dengan spektrofotometer inframerah (IR). 
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4.1.3.2 Hasil analisis senyawa turunan kariofilena dengan spektrofotometer 

inframerah (IR) di tunjukkan oleh spektra pada gambar 16 dan analisinya 

pada tabel 10.    

                Gambar16. Spektra IR senyawa turunan kariofilena pada fraksi C  

Tabel 10. Tabel analisis spektra IR senyawa turunan kariofilena 

No. Bilangan gelombang Karakteristik 

1 3425,58 Gugus hidroksil dari OH 

2 894,27 C   C eksosiklik 

3 2862,36 Gugus metilena (-CH2) dari hidrokarbon 

4 1327,03 dan 1373,32 Gugus kembar dimetil 

5 1026,13 Ikatan antara C-O dari gugus hidroksil 

 

Sesuai data pada tabel 10, maka senyawa turunan kariofilena pada fraksi C 

diperkirakan sebagai senyawa kariofilena alkohol. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1    Penyiapan Sampel Senyawa Turunan Kariofilena 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah senyawa kariofilena 

yang disintesis melalui reaksi hidrasi dalam suasana asam bertujuan untuk 

memperoleh senyawa-senyawa turunan kariofilena yang memiliki daya 

antimikroba khususnya pada bakteri E. Coli dan S. Aureus. Dalam mensintesis 

senyawa kariofilena menjadi senyawa turunan kariofilena dengan cara senyawa 

kariofilena dilarutkan dengan senyawa diklorometana, selanjutnya campuran 

tersebut dilakukan dalam suasana asam yang ditambah dengan H2SO4 pekat dan di 

lanjutkan dengan menambah H2O serta katalis transfer fasa CTAB.  Hasil reaksi 

hidrasi tersebut dibiarkan semalam bertujuan untuk memisahkan fasa organik 

dengan fasa air. Selanjutnya fasa organik dinetralkan pHnya  dengan cara 

menambah air sampai pH fasa organik 7. Fasa organik netral tersebut di tambah 

Na2SO4 anhidrat bertujuan untuk menghilangkan sisa fasa air yang masih 

menempel di fasa organik. Selanjutnya fasa organik di evaporasi dan dihasilkan 

produk senyawa-senyawa turunan kariofilena. Kemudian senyawa tersebut 

dianalisis dengan kromatografi Gas (GC) dan di analisis struktur molekul dengan 

menggunakan spektrofotometri Inframerah (IR). 

 Hasil kromatogram GC pada gambar 13 menunjukkan adanya 10 puncak. 

Berdasarkan tabel 3, puncak yang paling tinggi yaitu pelarut senyawa 

diklorometana. Senyawa turunan kariofilena yang memiliki daya antimikroba 

terhadap bakteri E. Coli dan S. Aureus diperkirakan puncak yang paling tinggi ke 

2 yaitu puncak nomor 9 dengan waktu retensi 8,093 menit dan kelimpahan 
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relatifnya adalah 22,49%. Sedangkan puncak-puncak yang lain dimungkinkan 

senyawa organik yang lain. Selanjutnya untuk mengetahui struktur senyawa-

senyawa turunan kariofilena dianalisis dengan spektrofotometer inframerah (IR).  

 Hasil analisis struktur senyawa turunan kariofilena dari reaksi hidrasi 

dengan katalis asam sulfat pekat pelarut diklorometana merupakan turunan 

senyawa alkohol yang ditandai munculnya serapan gugus fungsional hidroksil 

(OH) pada panjang gelombang 3400-3448 cm-1 dan 1026 cm-1 yang 

karakteristiknya untuk produk senyawa alkohol. 

Data menarik dari spektra inframerah yaitu masih munculnya dua serapan 

pada panjang gelombang 1327 cm-1 dan 1373 cm-1 yang menunjukkan adanya 

serapan khas pada gugus dimetil di C-11 dari senyawa kariofilena. Hilangnya 

serapan pada panjang gelombang 3000-3100 cm-1  yaitu serapan khas ikatan 

rangkap dua (gugus ena) yang terletak pada C-4 dari senyawa kariofilena yang 

menunjukkan terjadinya reaksi adisi oleh ion H+ dari H2SO4 serta masih 

munculnya serapan pada panjang gelombang 887,26 cm-1 menunjukkan masih 

adanya ikatan rangkap dua (gugus ena) yang terletak pada C-8. Berdasarkan data 

spektrofotometri inframerah (IR) pada gambar 14, maka diketahui bahwa pada 

reksi hidrasi katalis asam dengan pelarut diklorometana terbentuk senyawa 

turunan alkohol sebagai senyawa kariofilena alkohol. Ditetapkannya senyawa 

kariofilena alkohol sebagai hasil reaksi, karena data spektra IR dari penelitian ini 

hampir sama dengan data spektra IR  dari hasil penelitian data sudarmin (2003). 
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Mekanisme reaksi hidrasi senyawa kariofilena dalam suasana asam sebagai 

berikut:  

Tahap 1. 

H3C

CH3

CH3

H2C

H3C

CH3

C CH3

H2C

H

   

             β-kariofilena                                           

Alkena mendonorkan sepasang elektron terhadap proton untuk membentuk 
karbokation yang stabil. 
 
Tahap 2. 

H3C

CH3

C CH3

H2C

H3C

CH3

CH3

H2C

H2O

HO H

 

Karbokation diserang oleh nukleofil 

Tahap 3. 

H3C

CH3

CH3

H2C

HO H
H3C

CH3

CH3

H2C

OH

+ H

 

     Suatu alkohol terprotonkan                                 Kariofilena alkohol 

 Gambar 17. Meknisme reaksi hidrasi β-kariofilena dalam suasana asam 
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Pada reaksi hidrasi asam sulfat ion H+ akan menyerang pada ikatan 

rangkap karbon yang memiliki kerapatan muatan positif yang besar. Sehubungan 

dengan ikatan rangkap trisubstitusi (C-4 ena) kariofilena yang terletak sebagai 

endosiklik memiliki kerapatan muatan positif lebih besar dari pada ikatan 

disubstitusi (C-8 ena) pada posisi eksosiklik. Sehingga reaksi tersebut terjadi pada 

ikatan rangkap pada C-4 ena yang menghasilkan senyawa kariofilena alkohol.  

Produk senyawa turunan kariofilena tersebut selanjutnya di kromotografi 

kolom, yaitu bertujuan untuk memisahkan senyawa turunan kariofilena yang 

masih campuran. Dari hasil pemisahan menggunakan kromotografi kolom 

kemudian senyawa turunan kariofilena yang didapat tersebut diuji antimikroba 

untuk mencari senyawa-senyawa yang dapat menghambat tumbuhnya bakteri E. 

Coli dan S. Aureus. 

4.2.2 Identifikasi Daya Antimikroba pada Senyawa-Senyawa Turunan Kariofilena 

Uji antimikroba dari senyawa turunan kariofilena yang berkonsentrasi 

25%, 50%, dan 75%  tersebut dilakukan dengan rentang waktu 6 jam, 24 jam, 30 

jam, dan 48 jam. Uji antimkroba disini dilakukan dengan konsentrasi yang 

berbeda dan rentang waktu inkubasi berbeda, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

berapa besar daya antimikroba yang dimiliki senyawa-senyawa turunan 

kariofilena untuk menghambat tumbuhnya bakteri. Bakteri yang digunakan untuk 

menguji antimikroba disini adalah bakteri E. Coli dan S. Aureus. Hasil uji 

antimikroba dari senyawa turunan kariofilena dengan konsentrasi 25% dapat 

dijelaskan pada     tabel 6. 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa senyawa kariofilena yang berkonsentrasi 

25% sebelum disintesis tidak memiliki daya hambat terhadap bakteri E. Coli dan 

bakteri  S. Aureus  setelah di inkubasi selama 48 jam. Ternyata senyawa 

kariofilena yang berkonsentrasi 25% setelah disintesis dengan reaksi hidrasi  

menjadi senyawa turnannya mulai mampu menghambat tumbuhnya bakteri E. 

Coli dan bakteri S. Aureus setelah di inkubasi selama 48 jam. Karena dalam 

senyawa turunan kariofilena  hasil sintesis reaksi hidrasi kariofilena dalam pelarut 

diklorometana tersebut menghasilkan gugus senyawa alkohol, dimana senyawa 

alkohol yang dihasilkan dalam sintesis tersebut ternyata mempunyai sifat sebagai 

penghambat tumbuhnya bakteri E. Coli dan bakteri S. Aureus.  Selanjutnya 

turunan kariofilena yang sudah dipisahkan dengan cara kromatografi kolom, yang 

mampu menghambat tumbuhnya bakteri E. Coli dan bakteri S. Aureus  adalah 

senyawa turunan kariofilena pada fraksi C setelah di inkubasi selama 48 jam. 

Sedangkan senyawa turunan kariofilena pada fraksi A dan pada fraksi B tidak 

terbentuk luas zona bening setelah di inkubasi selama 48 jam, sehingga senyawa 

turunan kariofilena pada fraksi A dan fraksi B dianggap tidak memiliki daya 

hambat bakteri E. Coli dan S. Aureus pada konsentrasi 25%. Setelah diketahui 

daya hambat bakteri pada konsentrasi 25%, dilanjutkan pengujian dengan 

konsentrasi 50%. Hasil uji antimikroba dari senyawa turunan kariofilena dengan 

konsentrasi 50% dapat dijelaskan pada table 7. 

Berdasarkan Tabel 7, terjadi perluasan zona bening pada senyawa turunan 

kariofilena dan senyawa turunan kariofilena pada fraksi C dengan konsentrasi 

50% dalam menghambat tumbuhnya bakteri E. Coli dan S. Aureus. Daya hambat 

yang lebih besar adalah daya hambat terhadap bakteri S. Auerus yaitu pada proses 
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inkubasi selama 48 jam. Sedangkan senyawa turunan kariofilena pada fraksi A 

dan fraksi B masih tidak terbentuk luas zona bening setelah di inkubasi selama 48 

jam pada konsentrasi 50%, sehingga senyawa turunan kariofilena pada fraksi A 

dan fraksi B dianggap tidak memiliki daya hambat bakteri E. Coli dan S. Aureus 

pada konsentrasi 50%. Setelah diketahui daya hambat bakteri pada konsentrasi 

50%, dilanjutkan lagi pengujian dengan konsentrasi 75%. Hasil uji antimikroba 

dari senyawa turunan kariofilena dengan konsentrasi 75% dapat dijelaskan pada 

tabel 8. 

Berdasarkan Tabel 8, terjadi perluasan zona bening pada senyawa turunan 

kariofilena dan senyawa turunan kariofilena pada fraksi C dengan konsentrasi 

75% dalam menghambat tumbuhnya bakteri E. Coli dan S. Aureus. Daya hambat 

yang lebih besar adalah daya hambat terhadap bakteri S. Auerus yaitu pada proses 

inkubasi selama 48 jam. Sedangkan senyawa turunan kariofilena pada fraksi A 

dan fraksi B masih tidak terbentuk luas zona bening setelah di inkubasi selama 48 

jam pada konsentrasi 75%, sehingga senyawa turunan kariofilena pada fraksi A 

dan fraksi B dianggap tidak memiliki daya hambat bakteri E. Coli dan S. Aureus 

pada konsentrasi 75%. 

Berdasarkan tabel 6, tabel 7, dan tabel 8, maka dapat diketahui bahwa 

senyawa yang dapat menghambat tumbuhnya bakteri E. Coli dan S. Aureus adalah 

senyawa turunan kariofilena yang masih campuran dan senyawa turunan 

kariofilena pada fraksi C atau senyawa turunan kariofilena yang ikut larut dalam 

fasa gerak diklorometana. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang mempunyai 

daya antimikroba tersebut mampu merusak komponen struktur membran sel 

bakteri E. Coli dan S. Aureus. Kerusakan membran sel menyebabkan 
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terganggunya transport nutrisi (senyawa dan ion) melalui membrane sel. Sehingga 

sel bakteri tersebut mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan bagi 

pertumbuhannya. Dari tabel-tabel hasil uji antimikroba tersebut dapat dibuat 

grafik diameter zona bening senyawa turunan kariofilena dan senyawa turunan 

kariofilena pada fraksi C terhadap mikroba seperti gambar 18 dan gambar 19 di 

bawah ini: 

 

Gambar 18. Kurva luas zona bening senyawa turunan kariofilena terhadap 

mikroba 

 

Gambar 19. Kurva luas zona bening senyawa turunan kariofilena C terhadap 
mikroba 
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Gambar 18 dan 19 menunjukkan bahwa, semakin tinggi konsentrasi 

senyawa turunan kariofilena dan senyawa turunan kariofilena pada fraksi C maka 

daya hambat terhadap bakteri semakin besar dan semakin lama proses inkubasi 

diameter zona beningnya semakin luas. Senyawa yang paling efektif menghambat 

bakteri adalah pada konsentrasi 75% dengan diameter hambat terhadap bakteri 

paling besar. Senyawa turunan kariofilena dan senyawa turunan kariofilena pada 

fraksi C yang mempunyai kepekatan paling tinggi berdaya bakteri lebih kuat 

sehingga mempunyai diameter hambat yang lebih besar, sedangkan senyawa 

turunan kariofilena dan senyawa turunan kariofilena pada fraksi C yang 

mempunyai kepekatan paling rendah menunjukkan daya hambat yang kecil. Hal 

ini disebabkan karena semakin tinggi kadar dari senyawa bioaktif umumnya 

bersifat bakterisida (agen mematikan mikroba), sedangkan kadar yang lebih 

rendah biasanya hanya bersifat bakteriostatik (agen yang menghambat 

pertumbuhan mikroba, bukan mematikan mikroba) (Volk & Wheeler, 1988).  

Senyawa dikatakan mampu menghambat pertumbuhan koloni bakteri 

apabila terjadi daerah bening disekitar kertas cakram akibat pengaruh senyawa 

bioaktif yang terdapat pada senyawa kariofilena. Selain itu juga disebabkan 

karena kerusakan yang terjadi pada komponen struktural membran sel bakteri. 

Kerusakan membran sel menyebabkan terganggunya transport nutrisi (senyawa 

dan ion) melalui membran sel sehingga sel bakteri mengalami kekurangan nutrisi 

yang diperlukan bagi pertumbuhannya. 

4.2.3     Senyawa Turunan Kariofilena pada Fraksi C 

Analisis senyawa turunan kariofilena pada fraksi C diuji dengan 

menggunakan kromatografi gas (GC) dan spektrofotometri inframerah (IR). Hasill 
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analisis senyawa turunan kariofilena pada fraksi C dengan kromatografi gas (GC), 

berdasarkan gambar 14 didapatkan dua puncak kromatogram. Puncak 

kromatogram yang paling tinggi yaitu pelarut senyawa diklorometana. Senyawa 

turunan kariofilena pada fraksi C adalah puncak kromatogram yang ke 2 dengan 

waktu retensi 8,144 menit dan kelimpahan relatifnya adalah 22,13%. Hal ini 

menunjukkan bahwa senyawa turunan kariofilena pada fraksi C sudah memisah 

sempurna setelah dipisahkan dengan kromatografi kolom.  

Hasil analisis struktur dengan menggunakan spektrofotometer IR pada 

gambar 15, senyawa turunan kariofilena pada fraksi C merupakan turunan 

senyawa alkohol yang ditandai munculnya serapan gugus fungsional hidroksil 

(OH) pada panjang gelombang 3400-3448 cm-1 dan 1026 cm-1 yang 

karakteristiknya untuk produk senyawa alkohol. 

Data menarik dari spektra inframerah yaitu masih munculnya serapan khas 

pada gugus dimetil di C-11 dari senyawa kariofilena pada panjang gelombang 

1327 cm-1 dan 1373 cm-1 yang  sama seperti senyawa turunan kariofilena sebelum 

dipisahkan dengan kromatografi kolom. Hilangnya serapan ikatan rangkap dua 

(gugus ena) pada panjang gelombang 3000-3100 cm-1  yaitu yang terletak pada C-

4  dari senyawa kariofilena menunjukkan terjadinya reaksi adisi oleh ion H+ dari 

H2SO4. Berdasarkan data spektrofotometer inframerah (IR) pada gambar 16, maka 

diketahui bahwa pada senyawa turunan kariofilena pada fraksi C sama seperti 

spektrofotometri inframerah (IR) senyawa turunan kariofilena sebelum dipisahkan 

adalah senyawa turunan alkohol sebagai senyawa kariofilena alkohol atau nama 

lainnya 4, 11, 11, -trimetil-8- metilena bisiklo [7,2,0] – unde-4-ol.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Senyawa utama turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi β-kariofilena  dalam 

pelarut diklorometana adalah senyawa kariofilena alkohol. 

2. Pengaruh senyawa turunan kariofilena hasil reaksi hidrasi β-kariofilena pada 

pertumbuhan mikroba E. Coli  dan S. Aureus adalah semakin besar 

konsentrasi dan semakin lama diinkubasi maka semakin besar daya hambat 

yang dimiliki senyawa kariofilena alkohol terhadap tumbuhnya bakteri 

tersebut. sampai batas maksimum yang telah diteliti adalah  dengan 

konsentrasi 75% dan lama inkubasi 48 jam.  

 

5.2   Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi untuk mengidentifikasi manfaat 

senyawa kariofilena alkohol  selain sebagai penghambat tumbuhnya bakteri 

E. Coli dan S. Aureus. 

2. Pengukuran dalam penelitian hendaknya dilakukan secara teliti dan 

mengikuti aturan-aturan yang benar. 

3. Untuk melihat efektivitas penghambatan optimum perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan menambah rentang konsentrasi bahan aktif serta lama 

perlakuan. 
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LAMPIRAN 

1. Sintesis Turunan Kariofilena melalui Reaksi Hidrasi Koarioflena 

Skema yang dipakai disini berdasarkan dari penelitian Sudarmin (2003)  

yang berjudul sintesis senyawa turunan kariofilena alkohol melalui reaksi hidrasi 

kariofilena dengan katalis asam dan pelarut diklorometana yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditambah Na2SO4 anhidrat 

Disaring, dievaporasi 

Fasa organik bebas air 

Dipisahkan dengan corong pisah 

Diaduk selama 15 menit 

Disaring, dicuci dengan aquades, 
dicek pH (lakmus biru/ 

Fasa organik netral (pH 7) 

Dipisahkan dengan corong pisah 

Fasa organik  

Diekstrak dengan eter 

Diekstrak dengan eter 

Campuran fasa organik  

Fasa organik I Fasa air 

Fasa organik II Fasa air 

Diaduk selama 15 menit Diaduk selama 15 menit 

Kariofilena 20 mL ditambah diklorometana 40 mL 
dimasukkan Labu alas bulat leher tiga 250 mL yang dilengkapi  

dengan corong tetes, thermometer,  pengaduk magnetik 

Ditambah : 
- katalis transfer fasa CTAB ( 0,1 g dalam 5 mL aseton) 
(tetes demi tetes) 
-5 mL H2SO4 pekat   
-30 ml H2O (tetes demi tetes) 

Dibiarkan semalam 

Hasil hidrasi 

Atas : Fasa organik 
Bawah : fasa air 

Fasa organik   

Diaduk Selama 30 menit 
pada suhu 50-60°C 

Fasa air  

campuran 

Diaduk selama 15 menit pada suhu kamar 

Produk 

Kromatografi Kolom 

Kromatografi Gas 

Spektrofotometer IR 
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2.  Skema Pembuatan Media 

Skema yang dipakai disini dari penilitian Arum, Y.P (2010) yang berjudul isolasi 

dan uji daya antimikroba ekstrak daun kersen (Muntingia calabura) yaitu: 

a. Nutrien Agar (NA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 gram pepton + 
3 gram ekstrak daging 

+ 300 ml aquadest 

Larutan pepton + 
ekstrak daging 

15 gram nutrien agar + 
700 ml aquadest 

Dipanaskan sambil diaduk 

Larutan agar 

Campuran larutan agar + larutan 
pepton & ekstrak daging 

Diaduk hingga homogen 

Media agar 

Media agar pH netral  

Disterilkan  

Media agar steril 

Media agar padat steril dalam petridish 

- Dituangkan dalam petridish (steril) 

- Biarkan membeku 

Diukur pHnya (bila pH tidak netral ditambah 
NaOH/HCl) 
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b. Nutrien Broth (NB) 
 

Pembuatan media NB sama dengan pembuatan media NA, tetapi pada NB 

tidak menggunakan agar dan tanpa pemanasan.  

1. Penyiapan Bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Antimikroba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inokulum dalam media NB 

Diinokulum dengan 1 ose 
biakan murni bakteri 

Biakan bakteri dengan konsentrasi 10-6 

Diencerkan dengan media hingga 10-6 

Biakan bakteri dalam media NB 

Diinkubasi dalam shaker dan digoyang 150 
rpm pada suhu kamar selama 24 jam 

10 ml media NB dalam 
erlenmeyer 50 ml 

Sampel (senyawa turunan 
kariofilena ) 

 

Paper disk dicelupkan ke dalam sampel 
25%, 50%, dan 75% selama 20 menit 

Paper disk yang telah 
menyerap sampel 

Diletakkan pada biakan bakteri dalam 
petridish, diinkubasi selama 48 jam pada 
suhu kamar 

Di ukur diameter daerah penghambatan (Zona bening) 
dengan rentang waktu 6, 24, 30, dan 48 jam 

Senyawa yang lebih aktif antimikroba diuji 
dengan kromatografi gas (GC) dan IR 
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3.   Foto-Foto Hasil Penelitian 

A. Hasil senyawa turunan kariofilena  

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Senyawa turunan kariofilena      Gambar 20. Senyawa-senyawa turunana  
kariofilena hasil pemisahan 
kromatografi kolom 

 

 

B.  Hasil uji antimikroba  

 

 

  

 

 

 

Gambar 23. Turunan kariofilena pada S. Aureus     Gambar 24. Turunan kariofilena pada 
E. coli 
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Gambar 25. Fraksi A pada S. Aureus                   Gambar 26. Fraksi A pada E. coli 

 

 

 

Gambar 27. Fraksi B pada S. Aureus                                    Gambar 28. Fraksi B 
pada E. coli 
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   Gambar 29. Fraksi C pada S. Aureus                Gambar 30. Fraksi C pada E. coli 

 

 

Gambar 31. Senyawa kariofilena pada S. Aureus     Gambar 33. Senyawa kariofilena 
pada E. coli 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

