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Pendahuluan 

Salah satu sumber obat herbal dapat diperoleh dari tanaman aromatik 

yang mengandung minyak asiri. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, 

minyak asiri dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk pengobatan penyakit 

infeksi (Parwata dan Dewi, 2008). Minyak asiri merupakan hasil metabolit 

sekunder dari berbagai jenis tumbuhan yang berasal dari bagian daun, bunga, 

kayu, biji-bijian, bahkan putik bunga (Gunawan et al., 2011). Sifat utama minyak 

asiri adalah mudah menguap karena titik uapnya yang rendah. Efek psikologis 

tertentu yang kuat terjadi karena susunan senyawa komponennya 

mempengaruhi saraf manusia, terutama di hidung. Setiap senyawa penyusun 

memiliki efek tersendiri, setiap campuran menghasilkan efek berbeda-beda 

(Armando dan Asman, 2009). 

Artemisia sp. dari famili Asteraceae, merupakan tanaman potensial yang 

mengandung minyak asiri tetapi belum banyak dimanfaatkan. Masyarakat 

awam masih menganggap Artemisia sp. sebagai gulma karena manfaat dan 

penggunaannya belum banyak diketahui (Navidad et al., 2011). Menurut Ody 

(2009) yang didukung oleh penelitian Alzoreky dan Nakahara (2003) tentang 

aktivitas antibakteri dari beberapa edible plants, Artemisia sp. telah lama 

digunakan oleh bangsa Cina untuk pengobatan tradisional berbagai macam 

penyakit secara turun temurun, terutama untuk penyakit yang disebabkan oleh 

infeksi bakteri. Beberapa jenis Artemisia sp. yang dapat tumbuh di Indonesia 

yaitu A. annua, A. cina, A. vulgaris, dan A. sacrorum. Berbagai penelitian telah 

dilakukan untuk membuktikan kebenaran khasiat dari Artemisia sebagai obat 

tradisional. Meskipun beberapa penelitian telah mengungkap potensi Artemisia 

sebagai bahan antibakteri, tetapi di Indonesia penelitian lebih lanjut terhadap A. 

vulgaris sebagai antibakteri masih terbatas jumlahnya. 

Bacillus, Eschericia, Staphylococcus, dan Pseudomonas umum diujikan 

dalam uji antibakteri. Puspitasari dan Kristiani (2010) melaporkan bahwa minyak 

asiri A. vulgaris memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri 

Eschericia coli dan Staphylococcus aureus, tetapi belum ada uji lebih lanjut 

senyawa bioaktif yang menyebabkan daya hambat tersebut. Tan et al. (1998) 

menunjukkan bahwa salah satu jenis Artemisia, yaitu A. cina memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap B. subtilis dan B. cereus dengan α-santonin sebagai 

senyawa antibakteri. Sedangkan penelitian potensi antibakteri minyak asiri A. 

vulgaris terhadap jenis bakteri patogen lainnya, yaitu Pseudomonas aeruginosa 
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berdasarkan pencarian publikasi penelitian, masih belum dijumpai sampai 

dengan saat ini. 

Penelitian ini mengkaji tentang kemampuan antibakteri minyak asiri A. 

vulgaris, serta identifikasi senyawa penyusun minyak asiri tersebut. Pengujian 

dilakukan menggunakan minyak asiri A. vulgaris hasil destilasi melalui 3 metode 

yang berbeda (destilasi air, destilasi uap, serta destilasi uap dan air). Jenis 

bakteri yang digunakan dalam penelitian ini tergolong dalam bakteri patogen 

yang umum dijumpai pada manusia yang berasal dari Gram negatif (E. coli, P. 

aerugiosa) maupun Gram Positif (S. aureus, B. subtilis). 

Uji kemampuan antibakteri dari minyak asiri A. vulgaris dilakukan melalui 

bioautografi langsung. Metode bioautografi menggabungkan penggunaan teknik 

kromatografi lapis tipis (KLT) dengan respons dari mikroorganisme yang diuji 

berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang dapat berupa antibakteri, 

antikapang, atau antiprotozoa (Colorado et al., 2007). Identifikasi senyawa yang 

terkandung dalam minyak asiri A. vulgaris diperoleh dari hasil analisis GC-MS 

(Gas Chromatography – Mass Spectrophotometer). 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui daya antibakteri minyak 

asiri A. vulgaris pada beberapa bakteri Gram negatif dan Gram positif. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi tentang potensi A. 

vulgaris sebagai agen antibakteri alami terhadap bakteri yang belum banyak 

diujikan pada sampel tersebut sebelumnya, yaitu P. aeruginosa. Selain itu, 

dengan penelitian aktifitas antibakteri A. vulgaris lebih lanjut hingga ke ranah 

senyawa bioaktif yang dikandungnya, maka akan memberikan alternatif bagi 

masyarakat terkait penggunaan antibiotik alami dalam pencegahan dan 

pengobatan berbagai penyakit infeksi. 

 
Bahan dan Metode 

Rancangan Penelitian 
Penelitian dilakukan dalam empat tahap utama. Tahap pertama, tanaman 

A. vulgaris diekstrak menggunakan tiga metode destilasi: destilasi air, destilasi 

uap – air, dan destilasi uap. Masing-masing minyak asiri yang diperoleh dihitung 

rendemennya. Tahap kedua, dilakukan penelusuran komposisi fase gerak yang 

sesuai untuk memisahkan senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak 

asiri A. vulgaris dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Tahap ketiga, dilakukan 

uji antibakteri terhadap bakteri uji E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis, dan S. 

aureus dengan metode bioautografi langsung. Tahap terakhir yaitu identifikasi 
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senyawa penyusun minyak asiri A. vulgaris menggunakan alat analisis GC-MS 

(Gas Chromatography – Mass Spectrophotometer). 

 

Bahan Penelitian 
Materi tanaman A. vulgaris diperoleh dari Tawangmangu, Jawa Tengah, 

yang ditumbuhkan pada musim penghujan dan dipanen pada musim kemarau. 

Sebagai bakteri uji digunakan bakteri Gram negatif (E. coli, P. aeruginosa) dan 

Gram positif (B. subtilis, S. aureus). Medium pemeliharaan yang digunakan 

adalah Nutrient Agar (NA), sedangkan medium pertumbuhannya Nutrient Broth 

(NB). Bahan-bahan analitik meliputi akuades, toluena, metanol, kloroform, 

hexan, etil asetat, dan pewarna bakteri iodonitrotetrazolium (INT). 

 

Metode Penelitian 
 

Tahap I : Preparasi Minyak Asiri 

Daun dan batang A. vulgaris segar dicuci dan dikeringanginkan. 

Selanjutnya, dirajang kecil-kecil supaya minyak asirilebih mudah terekstraksi. 

Ekstraksi minyak asiri dilakukan melalui tiga metode penyulingan (distillation). 

1. Destilasi Air (water distillation) (Armando dan Asman, 2009; dengan 

beberapa perubahan dan penyesuaian) 

Seberat 340 g A. vulgaris ditambah dengan air dimasukkan ke 

dalam labu didih, kemudian dirangkaikan pada seperangkat alat destilasi 

dan clavenger apparatus. Sampel dan air dalam labu didih direbus 

mengunakan hot plate hingga mendidih. Minyak asiri yang terangkut 

bersama uap air dipisahkan dalam clavenger apparatus. Bahan yang 

diekstraksi berhubungan langsung dengan air yang mendidih (prinsip 

perebusan). 

2. Destilasi Uap (steam distillation) 

(Sastrohamidjojo, 2004; dengan beberapa perubahan dan penyesuaian) 

Seberat 340 g A. vulgaris dimasukkan ke dalam labu didih dan 

dirangkaikan pada seperangkat alat destilasi dengan selang. Selanjutnya, 

air dalam wadah tersendiri dididihkan dengan hot plate, uap airnya 

dialirkan melalui selang sampel. Tekanan uap yang dihasilkan lebih tinggi 

daripada tekanan udara luar. Minyak asiri yang terangkut bersama uap air 

dipisahkan dalam clavenger apparatus. Bahan yang diekstraksi tidak 

berhubungan langsung dengan air yang mendidih. Selain itu, yang 

dialirkan langsung ke sampel adalah uap air, bukan airnya. 
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3. Destilasi Uap-Air (water and steam distillation) 

(Sastrohamidjojo, 2004; dengan beberapa perubahan dan penyesuaian) 

Labu didih pada dua metode sebelumnya digantikan dengan wadah 

yang memiliki batas berupa alas berlubang-lubang di bagian tengahnya. 

Air dimasukkan hingga sekitar tiga perempat bagian dari alas berlubang ke 

dasar wadah. Seberat 340 g A. vulgaris diletakkan di atas alas berlubang-

lubang. Wadah disambungkan dengan selang ke clavenger apparatus yang 

berhubungan dengan kondensor yang dialiri air secara bersinambungan. 

Pemanasan hingga air mendidih dengan prinsip pengukusan tersebut 

dilakukan pada wadah sampel menggunakan api bunsen. Ketika air 

menguap, bahan terkena uap panas dari air mendidih yang berada di 

dasar wadah. Uap air bersama minyak asiri yang terekstrak ditampung 

dan dipisahkan clavenger apparatus. 

 

Hasil destilasi minyak asiri A. vulgaris disimpan dalam microtube 

Eppendorff (Eppendorff – 5418). Rendemen minyak asiri yang diperoleh dari 

masing-masing metode destilasi dapat dihitung menggunakan rumus (Armando 

dan Asman, 2009): 

 

  

 

 

Tahap II : Penelusuran Komposisi Fase Gerak yang Sesuai 

Pemisahan senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak asiri dapat 

dilakukan dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Guna mencapai pemisahan 

yang baik, maka diperlukan penelusuran komposisi pelarut yang tepat untuk 

digunakan sebagai fase gerak dalam KLT. Penelusuran tersebut dilakukan dalam 

15 variasi komposisi pelarut yang berbeda dari yang bersifat non polar hingga 

polar, yaitu hexan, kloroform, toluena, etil asetat, dan metanol (dengan 

perbandingan tertentu). Sampel minyak minyak asiri yang digunakan adalah 

sampel yang berasal dari hasil destilasi air. 

Dari hasil perhitungan Rf di akhir KLT untuk masing-masing komposisi 

fase gerak tersebut dapat diketahui komposisi pelarut manakah yang 

meghasilkan nilai Rf yang terbaik. Nilai Rf yang baik ditentukan oleh pemisahan 

senyawa yang baik berupa spot-spot yang tidak menggerombol, tetapi terpisah-

pisah. Dasar dari penentuan komposisi pelarut tersebut adalah sifat polar dan 

non polar masing-masing komponen pelarut. 

Rendemen minyak asiri (%v/w) Volume minyak asiri (ml) 

Berat materi tanaman (g) 
X   100% = 
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Tahap III : Uji Antibakteri dengan Metode Bioautografi Langsung  

(Hamburger, 1987; dengan beberapa perubahan dan penyesuaian) 

Pada setiap bakteri uji diinokulasikan pada medium agar miring NA 

dalam tabung reaksi dengan cara menggoreskan satu cuplikan bakteri secara 

zig-zag, lalu diinkubasi selama 24 jam. Sebelum digunakan, stok bakteri uji 

disimpan dalam lemari es. Ketika akan dilakukan uji antibakteri, bakteri uji 

dikulturkan dalam medium cair NB dan diinkubasi selama 2x24 jam dengan di-

shaker (Thermolyne – Big Bill) hingga mencapai OD 0,4 – 0,5 pada 550 nm yang 

ideal untuk digunakan dalam bioautografi langsung (Choma dan Grzelak, 2011). 

Ekstrak minyak asiri A. vulgaris dianalisis dengan metode Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) menggunakan fase diam plat KLT silica gel 60 F254 (Merck) dan 

fase geraknya menggunakan komposisi pelarut yang sesuai yang diperoleh dari 

penelusurannya di tahap kedua. Sampel ditotolkan berupa pita pada plat 

kromatogram dengan mikro kapiler/ micro pipettes (Einmal-Mikropipetten), 

kemudian dimasukkan ke dalam bejana kromatografi kacayang telah jenuh 

dengan fase gerak dan dielusi. Setelah tercapai pemisahan, plat dikeringkan dan 

hasil pemisahan divisualisasi dengan sinar ultraviolet (CAMAAG Pro Star 2). 

Melalui visualisasi, akan tampak beberapa spot hasil pemisahan yang ditandai 

dan diukur nilai Rf-nya. 

Plat kromatogram kemudian direndam dalam bakteri uji, dengan dua kali 

ulangan untuk tiap bakteri. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 37oC selama 2x24 

jam dalam bejana tertutup yang bagian bawahnya diberi kapas basah. 

Visualisasi dilakukan saat akhir masa inkubasi dengan menyemprotkan pewarna 

bakteri INT 5 mg/ml pada kromatogram. Permukaan kromatogram yang 

ditumbuhi bakteri berwarna merah keuunguan, sedangkan permukaan yang 

mengandung senyawa dengan bioaktivitas antibakteri berwarna terang. Hasil 

visualisasi diamati setelah kromatogram diinkubasi selama 24 jam. Pengukuran 

Rf kembali dilakukan pada daerah berwarna terang. 

Setelah didapatkan nilai Rf untuk masing-masing pengembangan plat KLT 

yang ditotolkan minyak asiri hasil destilasi dengan metode yang berbeda dan 

diberi perlakuan bakteri uji yang berbeda, kemudian nilai-nilai Rf tersebut 

dianalisis menggunakan uji non parametrik (Kruskal-Wallis Test) menggunakan 

IBM SPSS Statistics 20. Analisis non parametrik digunakan karena jumlah data 

kurang dari 30 (Central Limit Theory). 
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Tahap IV : Analisis Senyawa Penyusun Minyak Asiri 

Alat analisis untuk mengetahui senyawa penyusun minyak asiri A. vulgaris 

adalah GCMS-QP2010S SHIMADZU. Analisis GC-MS tersebut dilakukan di 

Laboratorium MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kondisi analisis GC-

MS: kolom Rastek Rxi-5MS, panjang kolom 30 m, diameter kolom 0,25 mm, 

dengan Helium sebagai gas pembawa. Hasil dari analisis GC-MS berupa puncak-

puncak intensitas relatif berbagai senyawa dalam minyak asiri A. vulgaris yang 

dibandingkan dengan puncak intensitas relatif senyawa-senyawa yang telah 

diketahui sebelumnya pada library WILLEY 229. Senyawa-senyawa yang 

terdapat dalam minyak asiri A. vulgaris merupakan senyawa-senyawa yang 

diduga mempunyai daya antibakteri. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 
Minyak asiri A. vulgaris hasil dari destilasi air menghasilkan rendemen 

sebesar 0,17%, detilasi uap – air sebesar 0,15%, sedangkan dari detilasi uap 

sebesar 0,03% (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perbandingan jumlah rendemen minyak asiri dari tiga metode 

destilasi yang berbeda. 
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Hasil penelusuran kombinasi pelarut untuk memisahkan minyak asiri A. 

vulgaris hasil destilasi air terhadap 15 kombinasi pelarut didapatkan nilai Rf 

yang berbeda-beda (Tabel 1). 

Tabel 1. Beberapa percobaan untuk mencari komposisi fase gerak yang sesuai 

Percobaan 
Perbandingan Pelarut (v/v) Hasil 

Hexan  Toluena Kloroform 
Etil 

Asetat 
Metanol Rf I Rf II 

1 – 93 – 7 – 0,43 – 

2 – 1 – 1 – 0,79 – 

3 – – 9 5 3 0,98 – 

4 3 – – 1 – 0,62 0,92 

5 10 – – 3 – 0,86 0,98 

6 7 – – 3 – 0,68 0,93 

7 3 – – 7 – 0,85 0,94 

8 1 – – 1 – 0,80 0,93 

9 1 – – 9 – 0,84 – 

10 19 – – 1 – 0,22 0,88 

11 3 – 4 3 – 0,79 0,93 

12 – – 3 6 9 0,88 – 

13 – – 3 – 9 0,82 – 

14 – – 19 – 1 0,91 – 

15 – – 1 – 9 0,81 – 
 

Berdasarkan penelusuran pelarut yang sesuai, didapatkan kombinasi 

pelarut yang sesuai adalah hexan : etil asetat (19 : 1) karena menghasilkan 

visualisasi spot yang jaraknya terlihat jelas. Hasil separasi fraksi fase gerak 

tersebut terhadap minyak asiri A. vulgaris di atas plat KLT silica gel F254 (Merck) 

menunjukkan adanya 2 spot (Tabel2). 
 

Tabel 2. Nilai Rf minyak asiri A. vulgaris sebelum bioautografi 

 

Metode Spot no Kisaran Nilai Rf 

Destilasi Air 1 ± 0,16 – 0,23 
 2 ± 0,84 – 0,99 
Destilasi Uap 1 ± 0,19 – 0,21 
 2 ± 0,80 – 0,99 
Destilasi Uap – Air 1 ± 0,18 – 0,29 
 2 ± 0,84 – 0,99 
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Parameter kromatografi adalah Retention factor (Rf), yang merupakan 

perbandingan jarak tempuh solut dibanding jarak tempuh fase gerak atau 

dR/dm (Bintang, 2010). Kisaran nilai Rf yang diperoleh sebelum plat direndam 

bakteri uji berbeda dengan nilai Rf yang diperoleh setelah plat direndam bakteri 

uji. Sebelum perendaman dalam bakteri uji, pada plat KLT terdapat 2 spot yang 

berbeda. Namun, setelah dibioautografi dengan bakteri uji, pada plat hanya 

terlihat adanya 1 spot saja, kecuali pada plat yang direndam dalam B. subtilis 

masih ada 2 spot yang tervisualisasi (Tabel 3). Spot yang muncul sebagai hasil 

bioautografi menunjukkan zona penghambatan minyak asiri A. vulgaris 

terhadap bakteri-bakteri uji yang digunakan. Sedangkan pada spot yang semula 

tampak pada visualisasi UV tetapi tidak tampak sebagai zona terang setelah 

bioautografi mengandung senyawa yang tidak memiliki aktivitas antibakteri. 

 

Tabel 3. Hasil bioautografi minyak asiri A. vulgaris terhadap bakteri uji 

Metode 
Spot 
no 

Nilai Rf senyawa antibakteri 

E. coli P. aeruginosa B. subtilis S. aureus 

Destilasi Air 1 0,23 0,20 0,16 0,17 
 2 – – 0,93 – 
Destilasi Uap 1 0,21 0,20 0,21 0,21 
 2 – – 0,90 – 
Destilasi Uap – Air 1 0,29 0,20 0,18 0,20 
 2 – – 0,90 – 

 

Senyawa bioaktif minyak asiri A. vulgaris yang terdapat pada spot 1 (Rf ± 

0,17 – 0,29) menunjukkan kemampuan antibakteri terhadap seluruh strain 

bakteri Gram negatif (E. coli, P. aeruginosa) dan Gram positif (B. subtilis, S. 

aureus). Kemampuan antibakteri tersebut ditunjukkan baik pada minyak asiri 

hasil destilasi air, uap, maupun uap – air.Spot tersebut memisahkan senyawa-

senyawa polar dari minyak asiri, sehingga sifat dari senyawa bioaktif pada spot 1 

cenderung polar. Senyawa bioaktif minyak asiri pada spot 2 (Rf ± 0,90 – 0,93) 

hanya menunjukkan kemampuan antibakteri terhadap B. subtilis. Spot 2 

tersebut memisahkan senyawa-senyawa non polar dari minyak asiri. Secara 

statistika, perbedaan metode destilasi tidak berpengaruh terhadap nilai Rf di 

akhir bioautografi. Demikian pula dengan pemberian bakteri yang berbeda tidak 

berpengaruh terhadap nilai Rf tersebut (Lampiran 1). 
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Identifikasi senyawa-senyawa minyak asiri A. vulgaris melalui GC-MS 

menghasilkan jumlah puncak yang menunjukkan waktu tambat/ retention time 

(Rt) berbeda-beda untuk setiap sampel minyak hasil dari destilasi yang berbeda. 

Minyak asiri hasil destilasi air memiliki total senyawa kimia dengan jumlah 

terbanyak, yaitu 36 senyawa. Metode kedua, yaitu destilasi uap – air, memiliki 

total senyawa kimia paling sedikit, yaitu 29 senyawa. Pada metode terakhir 

(destilasi uap), meskipun rendemennya paling kecil tetapi ketika di-GC-MS 

terbaca total senyawa kimia 34 senyawa, lebih banyak dibandingkan minyak 

asiri hasil destilasi uap – air. Senyawa dominan yang terdapat dalam minyak asiri 

hasil destilasi dari ketiga metode tersebut adalah verbenone, filifolone, -

caryophylene, germacrene, dan eucarvone (Tabel 4). Namun, kadarnya dalam 

tiap sampel minyak berbeda-beda. Senyawa dominan yang kadarnya terbanyak 

pada minyak asiri hasil destilasi uap – air adalah verbenone (37,94%) dan 

eucarvone (12,35%). Sedangkan untuk filifolone dengan kadar tertinggi terdapat 

pada minyak asiri hasil destilasi air, yaitu sebesar 11,69%. Untuk kadar tertinggi 

senyawa -caryophylene (11,43%) terdapat pada minyak asiri hasil destilasi uap. 

Kandungan tertinggi dari germacrene (13,6) pada minyak asiri hasil destilasi uap. 
 

Tabel 4. Senyawa dominan hasil analisis GC-MS minyak asiri A. vulgaris 

Jenis Destilasi 
Total Senyawa 

Terdeteksi 

Senyawa Dominan 

Jenis Kadar (%) 

Destilasi Air 36 Verbenone 
Filifolone 
Germacrene 

-caryophylene 
Eucarvone 
Eucalyptol 

23,86 
11,69 

9,12 
8,32 
7,50 
4,94 

Destilasi Uap – Air 29 Verbenone 
Eucarvone 
Filifolone 

-caryophylene 
Germacrene 

37,94 
12,35 

6,16 
5,93 
5,70 

Destilasi Uap 34 Verbenone 
Germacrene 

-caryophylene 
Eucarvone 
Filifolone 

25,21 
13,60 
11,43 

8,33 
5,56 
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Berdasarkan senyawa dominan dari setiap metode, terdapat 5 senyawa 

dominan yang sama, yaitu verbenone, filifolone, germacrene, -caryophylene, 

dan eucarvone (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Perbandingan 5 senyawa dominan yang sama pada tiga metode 

destilasi. 

 

Walaupun jumlah total senyawa terdeteksi berbeda, tetapi terdapat 

senyawa-senyawa yang sama di antara masing-masing metode destilasi 

tersebut. Dari Tabel 4 pun telah dapat diamati bahwa terdapat beberapa 

persamaan pada jenis senyawa yang dominan. Total terdapat 21 jenis senyawa 

kimia yang sama pada setiap metode destilasi, dengan kadar yang berbeda-beda 

(Tabel 5). 
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Eucarvone
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Tabel 5. Senyawa minyak asiri A. vulgaris yang ditemui pada ketiga jenis metode 

yang berbeda 

No 
Indeks 
retensi 

Senyawa kimia 
Rumus 

molekul 
BM 

Kadar Minyak Asiri 
pada Metode (%) 

1 2 3 

1 7.2 α-pinene C10H16 136 0.35 0.65 0.50 

2 9.5 Eucalyptol C10H18O 154 4.94 4.24 3.56 

3 10.3 Trans-thujan-4-ol C10H18O 154 0.38 0.46 0.33 

4 11.1 Filifolone C10H14O 150 11.69 6.16 5.56 

5 11.2 1,3-cyclopentadiene  C9H14 122 0.8 6.15 0.52 

6 11.4 Isogeraniol C10H18O 154 2.05 1.00 0.99 

7 11.6 α-Eucarvone C10H14O 150 7.5 12.35 8.33 

8 11.7 Cyclocitral C10H16O 152 0.86 0.62 0.5 

9 13.2 Berbenone C10H14O 150 0.36 0.59 0.35 

10 13.6 Verbenone C10H14O 150 2.16 3.58 2.47 

11 14.2 Isopiperitenone C10H14O 150 2.66 2.86 1.86 

12 16.2 Verbenone C10H14O 150 23.86 37.94 25.21 

13 16.5 
3,5-Dimethyl-4-
ethylidene-cyclohex-
2-ene-1-one  

C10H14O 150 0.34 0.61 0.16 

14 16.8 β-caryophtllene C15H24 204 8.32 5.93 11.43 

15 17.2 β-Selinene C15H24 204 1.75 1.25 2.38 

16 17.6 Germacrene C15H24 204 9.12 5.7 13.6 

17 17.8 Bicyclogermacrene C15H24 204 1.84 1.36 2.73 

18 18.9 (+) spathulenol C15H24O 220 2.23. 1.69 1.82 

19 19.1 
β-Caryophyllene 
epoxide 

C15H24O 220 2.37 2.27 1.99 

20 19.9 Junipercamphor C15H24O 222 0.9 0.35 0.82 

21 22.9 
1,8-nonadien-6-yne, 
2,8-dimethyl-3-
methylene 

C12H16 160 0.72 0.64 1.68 

Keterangan: 1 = metode destilasi air, 2 = metode destilasi uap – air, 3 = metode  

destilasi uap. 
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Pembahasan 

Hasil destilasi memperlihatkan bahwa daun dan batang A. vulgaris 

mengandung minyak asiri dengan aroma yang spesifik. Rendemen terbesar 

dihasilkan dari detilasi air, yaitu 0,17%, sedangkan dari destilasi uap – air 

sebesar 0,15% dan destilasi uap 0,03%. Menurut Armando dan Asman (2009), 

pada dasarnya ketiga tipe penyulingan tersebut memiliki kesamaan yaitu sistem 

dua fase (uap dan air). Perbedaan cara pemrosesan berpengaruh terhadap hasil 

rendemen yang didapatkan. Sastroamidjojo (2004) menyatakan bahwa setiap 

tanaman memerlukan metode destilasi tertentu untuk mendapatkan rendemen 

minyak asiri yang paling optimal. Berdasarkan hasil penelitian, untuk A. vulgaris 

metode yang menghasilkan rendemen paling optimal adalah pada destilasi air. 

Pada destilasi air, bahan tanaman A. vulgaris terendam air langsung dan 

bergerak bebas dalam air yang mendidih. Penyulingan air ini menunjukkan 

bahwa bahan tanaman A. vulgaris direbus secara langsung. Keuntungan metode 

ini adalah kualitas minyak asiri baik karena suhu yang tidak terlalu tinggi, serta 

alatnya paling sederhana. Kontak langsung antara sampel dengan air 

menyebabkan ekstraksi minyak asiri A. vulgaris lebih efektif, sehingga hasil 

rendemen terbesar. Efektivitas tersebut diduga karena komponen-komponen 

metabolit sekunder pada A. vulgaris cenderung memiliki kelarutan yang rendah 

terhadap air sehingga tidak terlarut dalam air, melainkan dapat terekstraksi 

menjadi minyak. 

Metode destilasi uap – air menyebabkan bahan A. vulgaris hanya terkena 

uap, tidak terkena air yang mendidih. Ciri khas model ini yaitu uap selalu dalam 

keadaan basah (wet steam), jenuh, dan tidak terlalu panas. Bahan tanaman yang 

akan disuling hanya berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas 

(Sastrohamidjojo, 2004). Minyak yang dihasilkan tidak mudah menguap karena 

pembawanya adalah air yang tidak mudah menguap pada suhu kamar. Metode 

yang terakhir, yaitu destilasi uap memiliki ciri khas uap yang selalu dalam 

keadaan kering (dry steam), tidak jenuh, lebih panas dibandingkan metode 

destilasi uap – air karena uap langsung dialirkan dari sumber uap panas ke A. 

vulgaris. Menurut Armando dan Asman (2009), jika permulaan penyulingan 

dilakukan pada tekanan tinggi, maka komponen kimia dalam minyak akan 

mengalami dekomposisi. 

Kelebihan penyulingan dengan destilasi uap – air yaitu dapat dihasilkan 

uap dan panas yang lebih stabil oleh karena tekanan uap yang konstan, dan 

dekomposisi minyak akibat panas akan lebih baik dibandingkan dengan metode 

destilasi uap langsung (Ketaren, 1985). Keunggulan tersebut mempengaruhi 
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jumlah rendemen yang dihasilkan pada destilasi uap – air lebih tinggi 

dibandingkan destilasi uap. Diduga uap yang dialirkan pada permulaan destilasi 

uap pada awal ekstraksi langsung tinggi, sehingga minyak terdekomposisi 

menyebabkan rendahnya rendemen. 

Minyak asiri merupakan hasil metabolit sekunder yang diproduksi ketika 

stress terhadap tumbuhan meningkat. Menurut Salisbury dan Ross (1995), 

cekaman biologis terhadap tumbuhan menyebabkan stress yang meningkatkan 

tingginya produksi metabolit sekunder. Cekaman biologis yang dialami 

tumbuhan pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan musim penghujan. 

Akibatnya, metabolit sekunder yang diproduksi juga lebih tinggi pada musim 

kemarau. Hingga saat ini, masih belum ditemukan penelitian menghitung 

rendemen minyak asiri A. vulgaris dari dua musim panen yang berbeda, 

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. 

Minyak asiri yang diperoleh dari hasil tiga jenis destilasi yang berbeda 

masih mengandung senyawa-senyawa yang tidak spesifik sebagai antibakteri. 

Isolasi senyawa spesifik tersebut dapat dilakukan melalui Bioautografi. Metode 

tersebut diawali dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) untuk memisahkan 

senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak asiri A. vulgaris. Metode 

pemisahan kromatografi didadasarkan pada perbedaan distribusi molekul-

molekul komponen di antara fase gerak dan fase diam berdasarkan perbedaan 

tingkat kepolarannya (Harborne, 1987). Pada penelitian digunakan lima pelarut 

dengan kepolaran yang berbeda yang divariasi dalam 15 percobaan dengan 

komposisi yang berbeda-beda guna menelusuri komposisi fase gerak yang tepat 

untuk memisahkan senyawa-senyawa minyak asiri A. vulgaris. Bintang (2010) 

mengurutkan konstanta dielektrik (25oC) kelima jenis pelarut: hexan (1,89), 

toluena (2,38), kloroform (4,87), etil asetat (6,02), metanol (33,6). 

Berdasarkan prinsip kelarutan like dissolve like, maka pelarut polarakan 

melarutkan senyawa polar, sebaliknya pelarut nonpolar akan melarutkan 

senyawa nonpolar (Cotton dan Wilkinson, 1989; Chang, 2006). Pemisahan 

senyawa aktif dengan berbagai jenis pelarut pada tingkat kepolaran yang 

berbeda bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimum, baik jumlah ekstrak 

maupun senyawa aktif yang terkandung dalam sampel (Chang, 2006). Hasil dari 

penelusuran komposisi fase gerak mendapatkan komposisi fase gerak hexan : 

etil asetat (19 : 1) dengan pemisahan optimum, ditandai dengan 

tervisualisasinya 2 spot dengan nilai Rf yang cukup jauh berbeda (0,22 dan 0,88). 

Semakin besar nilai Rf, maka semakin besar pula jarak bergeraknya 

senyawa tersebut pada plat KLT. Saat membandingkan dua sampel yang 
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berbeda di bawah kondisi kromatografi yang sama, nilai Rf akan besar bila 

senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan adsorbent polar dari 

plat KLT (Harborne, 1987; Cotton dan Wilkinson, 1989; Chang, 2006). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka Rf II (0,88) bersifat kurang polar dan 

terjadi interaksi dengan EtOAc yang bersifat polar. Sedangkan untuk Rf I (0,22) 

bersifat lebih polar dibandingkan Rf II dan ketika terjadi interaksi dengan hexan 

(nonpolar), akan terpisahkan sesuai dengan prinsip like dissolve like. 

Komposisi pelarut yang sesuai tersebut menunjukkan senyawa-senyawa 

yang dikandung dalam minyak asiri A. vulgaris cenderung bersifat non polar 

karena perbandingan fase gerak non polar : polar (hexan : etil asetat) adalah 19 

: 1. Pada KLT tampak bahwa dibutuhkan lebih banyak pelarut non polar (hexan) 

daripada pelarut polar (etil asetat). Sehingga, dengan prinsip like dissolve like 

dapat diduga bahwa lebih banyak senyawa non polar dibandingkan senyawa 

polar dalam minyak asiri A. vulgaris. Bintang (2010) yang menyatakan bahwa 

golongan lipid dan minyak yang tak bermuatan/ netral dipisahkan dengan 

pelarut-pelarut non polar, sedangkan yang bermuatan dipisahkan dengan 

pelarut polar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa minyak asiri A. vulgaris 

merupakan minyak yang bersifat netral. 

Penelusuran komposisi fase gerak perlu dilakukan karena sifat sampel 

yang dipisahkan berbeda-beda polaritasnya. Apabila sampel yang cenderung 

non polar dielusi dengan fase gerak yang terlalu polar, maka pemisahan 

senyawa akan sukar terjadi, seperti pada percobaan dengan menggunakan 

tambahan metanol menunjukkan kecenderungan Rf yang terlalu besar 

(mendekati 1). Sebaliknya, dengan komposisi pelarut yang terlalu non polar, 

maka pemisahan pun tidak akan terjadi pula, senyawa seolah “terseret” di 

sepanjang lempeng kromatogram. Hal tersebut teramati dari percobaan dengan 

menggunakan toluena yang terlalu besar dibandingkan etil asetat (93 : 7). 

Bioautografi langsung berperan sebagai uji potensi antibakteri minyak 

asiri A. vulgaris. Tan et al. (1998) dan Liu et al. (2001) menyebutkan senyawa 

kimia yang berperan sebagai antibakteri pada tanaman Artemisia salah satunya 

adalah minyak asiri, yang mengandung senyawa utama berupa terpenoid dan 

terpena. Penelusuran pustaka oleh Puspitasari dan Kristiani (2010) 

menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir banyak dilakukan penelitian 

tentang kemampuan minyak asiri sebagai antimikrobial terhadap bakteri 

maupun fungi. Kemampuan minyak asiri A. vulgaris dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri bergantung pada besarnya konsentrasi dan jenis senyawa 
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aktif yang terlarut dalam ekstrak. Minyak asiri merupakan suatu zat berbau khas 

yang dihasilkan oleh tanaman dan mudah menguap (Burt, 2004). 

Berdasarkan spot bioautografi, terjadi perbedaan jumlah spot pada plat 

kromatogram sebelum dan sesudah direndam bakteri. Bila di awal sebelum 

perendaman bakteri jumlah spot setiap plat adalah 2 spot, di akhir visualisasi 

setelah perendaman spot yang tampak hanya 1. Kecuali pada perendaman plat 

dalam B. subtilis, tetap tampak 2 spot di akhir pengamatan. Diduga perbedaan 

tersebut dikarenakan minyak asiri A. vulgaris cenderung lebih menghambat 

pertumbuhan bakteri Gram positif (terutama B. subtilis), sehingga pada 2 spot 

yang tervisualisasi sebelum perendaman bakteri tetap muncul sebagai zona 

terang di akhir pengamatan. Keberadaan 2 spot yang tervisualisasi sebagai zona 

terang pada pemberian bakteri uji B. subtilis menunjukkan bahwa seluruh 

komponen yang terpisahkan oleh KLT memiliki kemampuan antibakteri. 

Komponen tersebut bersifat polar maupun non polar. Sedangkan terhadap E. 

coli, P. aeruginosa, dan S. aureus kemampuan antibakteri hanya ditunjukkan 

oleh senyawa-senyawa yang terpisahkan pada Rf I yang bersifat sangat polar. 

Meskipun terjadi perbedaan pada pengamatan akhir jumlah spot B. 

subtilis dibandingkan tiga perlakuan lainnya, tetapi secara statistika tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah spot dari hasil perendaman 

keempat bakteri uji. Pada metode destilasi yang berbeda, nilai Rf untuk masing-

masing bakteri uji pun tidak saling berbeda nyata. Berdasarkan hasil tersebut, 

dapat diketahui bahwa perbedaan hanya terdapat di antara nilai Rf awal 

sebelum dilakukan bioautografi dengan akhir bioautografi. Namun, untuk 

perlakuan jenis bakteri maupun metode yang berbeda, nilai Rf setelah 

bioautografi dapat diasumsikan sama secara statistika. 

Walaupun analisis statistika menunjukkan bahwa nilai Rf senyawa 

antibakteri berdasarkan perbedaan metode destilasi dapat diasumsikan sama, 

tetapi kadar tiap senyawa dari ketiga metode destilasi belum tentu sama. Hasil 

GC-MS minyak asiri A. vulgaris menunjukkan bahwa kadar senyawa kimia dari 

sampel berbeda di antara metode yang berbeda. Kahriman et al. (2010) 

melaporkan adanya perbedaan komposisi senyawa dan aktivitas antibakteri dari 

minyak asiri dengan metode destilasi yang berbeda. Perbedaan tersebut tentu 

akan menimbulkan perbedaan aktivitas antibakterinya. 

Identifikasi senyawa minyak asiri A. vulgaris melalui GC-MS menghasilkan 

jumlah puncak yang berbeda untuk setiap sampel minyak hasil dari destilasi 

yang berbeda: 36 senyawa untuk hasil destilasi air, 29 senyawa untuk hasil 

destilasi uap – air, dan 34 senyawa untuk hasil destilasi uap. Menurut Fitriani 
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(2008), minyak asiri yang terdapat pada genus Artemisia mengandung 40 

senyawa yang volatil. Jumlah senyawa yang berhasil diidentifikasi (29 – 36 

senyawa) dapat dikatakan mendekati penelitian terdahulunya tersebut. 

Senyawa-senyawa tersebut berdasarkan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, berkontribusi pada peran Artemisia sebagai antioksidan, antimikroba, 

dan antijamur (Kardinan, 2006; Fitriani, 2008). 

Minyak asiri merupakan campuran kompleks dari senyawa hidrokarbon 

dan senyawa teroksigenasi turunan dari hidrokarbon tersebut (Prabuseenivasan 

et al., 2006; Svoboda dan Hampson, 2008). Komponen utama minyak asiri 

adalah terpena dan terpenoid (Fessenden dan Fessenden, 1992). Secara kimia, 

terpena minyak asiri dibedakan menjadi dua golongan: monoterpena dan 

seskuiterpena, yang berupa isoprenoid C10 dan C15 dengan rentang titik didih 

berbeda. Titik didih monoterpena 140 – 180oC, sedangkan untuk seskuiterpena 

lebih dari 200oC (Harborne, 1987). Berdasarkan senyawa minyak asiri yang 

ditemukan di tiga metode destilasi yang berbeda, α-pinene, Eucalyptol, Trans-

thujan-4-ol, Filifolone, Isogeraniol, α-Eucarvone, Cyclocitral, Berbenone, 

Verbenone, Isopiperitenone, dan 3,5-Dimethyl-4-ethylidene-cyclohex-2-ene-1-

one merupakan golongan monoterpena karena memiliki 10 atom C. β-

caryophtllene, β-Selinene, Germacrene, Bicyclogermacrene, (+) spathulenol, β-

Caryophyllene epoxide, dan Junipercamphor merupakan golongan seskuiterpena  

dengan 15 atom C. Selain 2 golongan tersebut, terdapat senyawa yang tidak 

termasuk dalam terpena, yaitu 1,3-cyclopentadiene (9 atom C) dan 1,8-

nonadien-6-yne, 2,8-dimethyl-3-methylene (12 atom C). 

Menurut Nugroho (2009), Verbenone yang terdapat dalam temu putri 

(Kaempferia rotunda L.) berperan dalam menghambat pertumbuhan E. coli dan 

S. aureus. Sehingga, dapat diduga bahwa senyawa kimia tersebut sebagai 

senyawa bioaktif antibakteri. Imelouane et al. (2010) meneliti kandungan 

senyawa Filifolone dalam minyak asiri Artemisia herba-alba sebagai agen 

antibakteri dan menemukan bahwa Filifolone berhasil menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli, P. aeruginosa dan beberapa bakteri Gram negatif 

lainnya, tetapi belum diujikan pada bakteri Gram positif. Penelitian yang 

menunjukkan aktivitas antibakteri dari senyawa Eucarvone masih belum dapat 

ditemui. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam isoalasi senyawa tersebut dan 

potensi yang dimilikinya. 

Hanamanthagouda et al. (2010) melaporkan bahwa dari ekstrak minyak 

asiri dari daun Lavandula bipinnata terdapat kandungan senyawa kimia -

caryophylene. Minyak asiri tersebut diujikan melalui difusi agar dan 
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menunjukkan kemampuan penghambatan pertumbuhan bakteri Gram negatif E. 

coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, Shigella dysentery; bakteri Gram 

positif Enterococcus faecalis ATCC 29212, S. aureus ATCC 29213, B. subtilis, 

Micrococcus. Selain berbagai strain bakteri, ekstrak yang mengandung -

caryophylene tersebut mampu menghambat pertumbuhan fungi Aspergillus 

niger, Penicillium notatum dan Candida albicans. Selain sebagai antibakteri dan 

antifungi, penelitian Jun et al. (2011) juga membuktikan kandungan -

caryophylene dalam daun jambu Jeju (Psidium cattleianum Sabine) yang 

terdapat di Korea memiliki aktivitas sitotoksik. 

Kandungan senyawa kimia dominan lainnya adalah Germacrene. Namun, 

Jamal et al. (2003) meneliti bahwa senyawa Germacrene yang diisolasi dari 

minyak asiri buah gedebong (Piper aduncum L.) tidak menunjukkan aktivitas 

terhadap bakteri patogen Kleibseilla sp., Aeromonas hydrophilla, Pseudomonas 

pseudomalai, Pseudomonas aurodenusa, Salmonella enteritidis, dan Salmonella 

typhosa. Secara umum, hasil analisis GC-MS minyak asiri A. vulgaris yang 

diperoleh dari tiga metode destilasi yang berbeda mengidentifikasikan beberapa 

senyawa yang diprediksi memiliki aktivitas antibakteri, terbukti dari hasil 

bioautografinya terhadap bakteri Gram positif (B. subtilis, S. aureus) dan negatif 

(E. coli, P. aeruginosa) yang menghasilkan zona terang dengan nilai Rf tertentu. 

 

Kesimpulan 

 Minyak asiri A. vulgaris hasil destilasi air, destilasi uap – air dan destilasi uap 

menunjukkan jumlah rendemen yang berbeda, yaitu berturut-turut 0,17%, 

0,15%, dan 0,03%. 

 Minyak asiri mengandung komponen yang cenderung bersifat non polar, 

sehingga pemisahan terbaik menggunakan campuran pelarut hexan : etil 

asetat (19 : 1). 

 Semua senyawa dalam setiap minyak asiri mempunyai kemampuan 

antibakteri terhadap bakteri B. subtilis. Sedangkan terhadap E. coli, P. 

aeruginosa, dan S. aureus, kemampuan antibakteri hanya ditunjukkan oleh 

senyawa-senyawa yang cenderung bersifat sangat polar. 

 Jumlah senyawa hasil GC-MS pada minyak asiri hasil destilasi air, uap – air, 

dan uap berturut-turut adalah 36, 29, dan 34 senyawa. Ada 21 senyawa yang 

sama teridentifikasi pada ketiga jenis minyak asiri. Senyawa dominan pada 

ketiga minyak asiri adalah verbenone, filifolone, -caryophylene, eucarvone, 

dan germacrene. 
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Lampiran 1. Analisis Hasil Nilai Rf Minyak Asiri A. vulgaris setelah Bioautografi 

 

Central Limit Theory dalam analisis data penelitian secara statistik 

menyatakan bahwa apabila jumlah data penelitian kurang dari 30, maka data 

dianalisis menggunakan statistika non parametrik. Jumlah data penelitian 

adalah 24, sehingga analisisnya menggunakan statistika non parametrik 

(Kruskal-Wallis Test) menggunakan IBM SPSS Statistics 20. 

 

1. Pengaruh Metode Destilasi yang Berbeda terhadap Nilai Rf Bioautografi 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : 

Metode destilasi yang berbeda tidak berpengaruh terhadap nilai Rf hasil 

Bioautografi Langsung. 

 

2. Pengaruh Jenis Bakteri yang Berbeda terhadap Nilai Rf Bioautografi 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : 

Pemberian jenis bakteri uji yang berbeda terhadap sampel tidak 

berpengaruh terhadap nilai Rf hasil Bioautografi Langsung. 

 


