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PENDAHULUAN  
 
Tanaman memiliki berbagai potensi alamiah, 
salah satunya adalah potensi aktivitas biologi  
(Harvey, 1999). Lebih dari 35.000 tanaman 
yang digunakan sebagai tanaman obat. Di 
Indonesia, berbagai tanaman telah digunakan 
secara turun temurun sebagai tanaman obat 
keluarga. Berbagai penelitian telah dilakukan 
terhadap tanaman obat tersebut untuk 
pengembangan obat modern.  
 
Dari 110 tanaman genus Curcuma, baru 
sekitar 20 tanaman yang telah diteliti secara 
fitokimia. Sebagian besar penelitian kimia 
ditujukan untuk Curcuma Longa. Senyawa 
kimia yang berhasil diketahui antara lain 
senyawa fenolik, terpenoid (diarilheptanoid, 
diarilpentanoid, monoterpen, sesquiterpen, 
diterpen, triterpenoid, alkaloid, dan sterol) (Li 
dkk, 2011). 
  
Beberapa penelitian tentang aktivitas 
antimikroba dan antibakteri telah dilakukan 
terhadap minyak atsiri dan ekstrak dari jahe 

(Zingiber officinale) (Sofia dkk., 2007). 
Penelitian tersebut melaporkan bahwa tidak 
ada aktivitas penghambatan yang berarti 
terhadap bakteri Escherecia coli, 
Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus.  
 
Penelitian tentang aktivitas antibakteri dan 
antimikroba juga telah dilakukan terhadap 
Curcuma aeruginosa (Phan dkk., 2000). 
Penelitian tersebut juga telah berhasil 
mengisolasi senyawa sesquiterpen yang 
terdapat dalam ekstrak petroleum eter dan 
menghasilkan aktivitas antimikroba yang 
beragam. 
  
Suntorntanasat dkk, 2005 melaporkan bahwa  
komposisi kimia minyak atsiri dari Curcuma 
aeruginosa antara lain -pinene (7.71%), 1,8-
cineol (9.64%) and curzerenone (41.63%).   
 
Temu ireng (Curcuma aeruginosa) 
merupakan tanaman yang rimpangnya 
digunakan sebagai campuran obat atau jamu. 
Khasiat dari rimpang temu ireng ini antara 
lain sebagai penyubur kandungan, 
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menyembuhkan nyeri haid, meningkatkan 
stamina tubuh, dan menyembuhkan cacingan. 
Genus Curcuma lain yang juga berkhasiat 
sebagai jamu dan obat herbal antara lain: C. 
aromatica dan C. xanthorriza. C. aromatica 
berkhasiat sebagai pelancar darah, dan 
perawatan pada pasien kanker, sedangkan C. 
xanthorriza berkhasiat untuk menyembuhkan 
sakit perut, kelainan hati, demam, disentri, 
ruam kulit, dan sebagai obat radang. 
Xanthorizol adalah senyawa  didalam C. 
xanthorriza yang dapat berperan sebagai 
antibakteri  (Li dkk, 2011). 
 
Walaupun penelitian tentang genus Curcuma 
telah banyak dilakukan tetapi penelitian 
tentang komposisi kimia dari ekstrak PE 
Curcuma aeruginosa dan efeknya terhadap 
bakteri belum dilakukan di Indonesia. Oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan ekstraksi terhadap rimpang 
C.aeruginosa dengan menggunakan pelarut 
PE, melakukan identifikasi komponen 
penyusunnya dengan analisa GC-MS, dan 
menguji daya antibakterinya terhadap bakteri 
Bacillus subtilis (B. subtilis), Staphylococcus 
epidermidis (S. epidermidis), Escherichia coli 
(E. coli), dan Pseudomonas aeruginosa (P. 
aeruginosa) ditinjau dari Diameter Daerah 
Hambatan (DDH).      
 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Bahan  
 
Bahan yang digunakan adalah rimpang temu 
ireng (C.aeruginosa) segar yang diperoleh 
dari daerah Salatiga. Rimpang tersebut 
kemudian dikeringkan pada almari pengering 
dengan suhu 50⁰C selama 24 jam. Pelarut 
yang digunakan adalah petroleum eter (PE) 
(Merck, Germany). Medium untuk bakteri 
adalah nutrient agar (NA) dan nutrient broth 
(NB).  
 
Bakteri yang digunakan adalah Bacillus 
subtilis (B. subtilis) ATCC 6051, 
Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis), 
Escherichia coli (E. coli) 0091 IFO, dan 
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) 
FNCC 0063. 
 

Piranti yang digunakan adalah satu set 
peralatan ekstraksi berkesinambungan 
(soxhlet), spektrofotometer single beam 
Hitachi U-100, shaker, auto clave, inkas, satu 
set micropipette¸satu set peralatan 
kromatografi gas-spektroskopi massa 
Shimadzu QP-5000. 
 
Metode 
 
Ekstraksi 
 
500 gram temu ireng (C.aeruginosa) yang 
telah dikeringkan kemudian dihaluskan dan 
diayak sehingga ukurannya seragam. Proses 
selanjutnya yaitu ekstraksi bahan dengan 
pelarut PE pada soxhlet dengan suhu 
penangas air 50⁰C selama 12 jam. Ekstrak 
yang diperoleh kemudian dipekatkan dan 
ditimbang beratnya untuk menentukan 
rendemen ekstrak PE yang diperoleh.  
 
Uji Antibakteri  
Metode Difusi Agar 
 
Satu ose bakteri diinokulasikan kedalam NB 
steril kemudian dishaker selama 24 jam. Satu 
ml larutan bakteri tersebut (Optical density 
0,5 pada λ550 nm) diinokulasikan kedalam 
sembilan ml NA cair (suhu ± 50⁰C) dalam 
cawan petri. Tiga buah cakram kertas dengan 
diameter 6 mm yang sudah ditetesi ekstrak 
PE masing-masing sebanyak 20μl dengan 
konsentrasi 100 μg, 500 μg, 1000 μg dan 
1500 μg diletakkan pada permukaan agar 
yang telah memadat. Sedangkan sebagai 
pembanding positif digunakan Tetrasiklin 30 
μg. Pembanding negatif yang digunakan 
adalah pelarut PE. Cawan petri kemudian 
diinkubasi pada suhu ± 37⁰C selama 24 jam. 
Selanjutnya diameter zona terang yang 
muncul disekeliling cakram kertas diukur 
sebagai DDH.  
 
Penentuan Komponen Kimia Ekstrak 
Petroleum Eter dengan KG-SM 
  
Komponen kimia ekstrak PE rimpang temu 
ireng (C.aeruginosa) dianalisa dengan 
menggunakan KG-MS. Kondisi KG-SM 
meliputi: Jenis: GC-MS SHIMADZU QP-
5000; jenis pengionan: EI (Electron Impact) 
70 EV; jenis kolom: CP SIL 5CB dengan 
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panjang 25 meter; suhu kolom: 60⁰C 
(5’/10⁰/menit) s/d 280⁰C; gas pembawa: 
helium 10KPa; injector mode: split 1,2:80; 
suhu: 290⁰C, suhu detector: 290⁰C.  
 
HASIL DAN DISKUSI  
 
Rendemen ekstrak PE rimpang temu ireng 
(C.aeruginosa) sebesar 3,6%. Ekstrak PE ini 
berwarna kekuningan dan berbau khas temu 
ireng (C.aeruginosa). Hal ini menunjukkan 
bahwa komponen kimia penyusun ekstrak PE 
tidak rusak selama proses ekstraksi. 
 
Komponen Kimia Penyusun Ekstrak PE 
 
Hasil analisa menggunakan kromatografi gas 
memperlihatkan bahwa ekstrak PE rimpang 
temu ireng (C.aeruginosa) memiliki 20 
komponen kimia (Gambar 1). 
 

 
Gambar 1. Kromatogram Ekstrak PE 
Rimpang Temu Ireng (C.aeruginosa) 

 
Analisa dilanjutkan dengan menggunakan 
Spektrofotometer Massa. Identifikasi 
komponen dilakukan dengan menggunakan 
sumber data WILEY 7. Identifikasi tersebut 
menghasilkan dua senyawa dominan yaitu 
pada puncak nomor 8 (36,51%) dan puncak 
nomor 14 (28,86%). Gambar 2 menunjukkan 
hasil identifikasi ekstrak PE rimpang temu 
ireng (C.aeruginosa) pada puncak nomor 8 
(a) dan puncak nomor 14 (b). 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 2 (a) Spektra Senyawa yang Belum 
diketahui (Unidentified), (b) Spektra 

Neocurdione  
 

Dengan cara yang sama semua komponen 
utama ekstrak PE rimpang temu ireng 
(C.aeruginosa) dapat teridentifikasi. Hasil 
identifikasi dapat dilihat pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Komponen Kimia Ekstrak PE Rimpang 
Temu Ireng (C.aeruginosa) 

Area 
(%) 

Waktu 
Tambat 
(menit) 

Puncak 
Komponen 
Kimia 

36,51 13,03 8 Belum diketahui 
28,86 14,133 14 Neocurdion 
4,44 16,441 17 Belum diketahui 

3,01 18,297 20 
Metil cis 9 cis 12 
octadecadienoat 

2,69 17,775 19 Belum diketahui 
2,61 13,893 12 Belum diketahui 
2,52 11,687 6 α selinena 
2,2 11,591 5 β selinena 

2,17 11,371 4 

2 isoprofenil-
4A,8 
dimetil1,2,3,4,4A
,5,6,7-oktahidro-
naftalena 

2,11 13,812 11 α selinena 
1,86 11,149 3 α-humulena 
1,76 17,670 18 Belum diketahui 
1,54 14,883 16 Belum diketahui 
1,46 13,133 9 Belum diketahui 
1,22 13,708 10 β-humulena 
1,08 10,688 2 β -caryofilena 
1,08 12,192 7 β -Maaliena 
1,02 14,014 13 Curdion 
0,99 5,202 1 1,8 cineol 
0,9 14,804 15 Belum diketahui 
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Dari ke-20 komponen kimia ekstrak PE 
rimpang temu ireng (C.aeruginosa) terdapat 8 
komponen yang belum diketahui 
(unidentified) sedangkan sisanya meliputi 
Neocurdion, Metil cis 9 cis 12 
oktadecadienoat, α selinena, β selinena, 2 
isoprofenil 4A,8 dimetil 1,2,3,4,4A,5,6,7-
oktahidro-naftalena, α-humulena, β-
humulena, β –caryofilena, β –Maaliena, 1,8 
cineol. Dari hasil tersebut dapat diketahui 
bahwa sebagian dari senyawa yang 
terkandung dalam ekstrak PE tersebut adalah 
golongan sesquiterpen, antara lain: α selinena 
dan β selinena.  
 
Aktivitas Antibakteri Ekstrak PE 
Rimpang Temu Ireng (C.aeruginosa) 
 
Aktivitas antibakteri ekstrak PE rimpang 
temu ireng (C.aeruginosa) terhadap bakteri 
B.subtilis pada semua konsentrasi lebih kuat 
dibandingkan dengan bakteri yang lain.  
 
Aktivitas antibakteri ekstrak PE rimpang 
temu ireng (C.aeruginosa) tergolong lemah 
karena memiliki DDH kurang dari 7 mm 
untuk semua konsentrasi dan bakteri. 
Menurut  Elganyar (2001) kekuatan 
menghambat suatu ekstrak terhadap bakteri 
dibagi menjadi 3 yaitu berkekuatan kuat bila 
DDH >8 mm, sedang bila 7 mm≤ DDH ≤ 
8mm, dan lemah bila DDH < 7 mm.  

 

 B. 
Subtilis 

S. 
Epidemi

dis 

P. 
Aerugin

osa 
E.coli 

100 μg  0,1666  0,1000  0,1333  0,1333  

500 μg  0,2666  0,1333  0,2000  0,2000  

1000 μg  0,3666  0,2000  0,2333  0,2666  

1500 μg  0,4666  0,2666  0,2333  0,3666  

    

KESIMPULAN  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
komposisi kimia dari ekstrak PE rimpang 
temu ireng (C.aeruginosa) terdiri dari 20 
komponen dengan 2 komponen dominan 
(>20%).  
 
Aktivitas antibakteri pada ekstrak PE rimpang 
temu ireng (C.aeruginosa) tergolong lemah 
(DDH < 7mm). 
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