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Pendahuluan 

Akamatshu et al.,(1991) melaporkan 
bahwa asam azelat merupakan salah satu 
alternatif pilihan terapi akne topikal dengan 
aktivitas antimikroba, antikeratinisasi dan anti 
peradangan. Asam azelat biasa terdapat pada 
biji-bijian seperti gandum, barley, gandum 
hitam serta milet (jewawut). Kandungan asam 
azelat pada tanaman milet memiliki fungsi 
sebagai pengganti hidrokuinon dengan resiko 
yang lebih rendah, efektif untuk merawat skin 
discolorations dan disarankan untuk 
digunakan dalam perawatan kulit berjerawat. 
Dalam salah satu jurnal dermatologi 
International 1991, dinyatakan bahwa 
penggunaan asam azelat selama perawatan 
dengan sediaan berupa krim memberikan 
hasil yang sangat baik sekitar 65%, 
berkurangnya ukuran lesi atau luka dan 
intensitas pigmen, serta selama penggunaan 
asam azelat tidak terlihat adanya efek 
samping yang parah seperti sensitivisasi 
terhadap alergi  (Paula, 2010).  

Tanaman milet (jewawut) termasuk 
tanaman sejenis serealia yang merupakan 
tanaman semusim, seperti rumput memiliki 

biji kecil. Biji milet mudah dijumpai di kios 
maupun di pasar-pasar burung. Sebagian 
produk-produk milet masih diimpor dari luar 
negeri (Widyaningsih dan Mutholib, 1999). 
Biji milet sering dimanfaatkan sebagai 
makanan pokok warga Asia Timur dan Asia 
Tenggara sebelum budidaya padi dikenal 
orang. Biji milet memiliki nilai gizi yang 
tinggi, banyak mengandung vitamin B, 
terutama niasin, vitamin B6, dan folat; 
mineral yang dikandung terutama kalsium, 
besi, kalium, magnesium, dan seng (Anonim1, 
2009). Keberadaan tanaman jewawut belum 
dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, 
sementara ini pemanfaatan biji tanaman 
jewawut masih sebatas sebagai pakan burung. 
Oleh sebab itu dalam penelitian ini, ingin 
diketahui komponen kimia penyusun minyak 
biji jewawut  serta ektifitasnya sebagai 
agensia  antibakteri dalam rangka 
penerapannya sebagai senyawa anti jerawat.  
Metode Penelitian  
Penyediaan Minyak Jewawut  

100 g biji Jewawut yang telah 
dibersihkan , digiling kemudian diekstrak 
dengan ekstraktor soxhlet menggunakan 300 
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ml petroleum eter hingga tuntas ± 8 siklus. 
Pelarut diuapkan dengan rotary evaporator, 
kemudian minyak yang diperoleh dipanaskan 
kembali diatas penangas air dengan suhu 70o 
C selama 5 jam untuk menuntaskan 
menguapan pelarut yang masih tersisa dalam 
minyak. Minyak yang diperoleh dihitung 
rendemennya dan dilihat karakter 
fisikokimianya.  

 
Penentuan Bobot Jenis Minyak (Ketaren, 
1986 yang dimodifikasi)  

Disiapkan cawan yang telah 
diketahui berat tetapnya (W1). Kemudian 
ditambah 1 ml minyak ke dalam cawan diatas 
dan ditimbang beratnya (W2). Bobot Jenis 
minyak dapat dihitung dengan persamaan : 

 

 (1) 

Keterangan 
V : volume minyak yang digunakan 
(ml) 
W1 : berat cawan (g) 
W2 : berat cawan + minyak (g) 
 
Identifikasi Senyawa Penyusun Minyak 
Jewawut 

Identifikasi senyawa penyusun 
minyak Jewawut dilakukan dengan  
menggunakan Kromatografi Gas 
Spektrofotometer Massa Shimadzu QP2010S, 
di Laboratorium Kimia Organik, Fakultas 
MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta . 

 
Uji Antibakteri Minyak Jewawut Metoda 
Difusi Agar ( Gulfraz et al., 2008 yang 
dimodifikasi) 

Piranti yang digunakan  dalam uji 
aktivitas antibakteri semua dalam keadaan  
disterilkan terlebih dahulu dalam oven pada 
suhu 105o C selama 15 menit. Media 
pertumbuhan disterilkan di autoklaf pada 
suhu 121o C selama 15 menit. 

Satu ose bakteri diinokulasikan ke 
dalam Nutrient Broth (NB) dan diinkubasi 
pada suhu 30 oC selama 24 jam. Kemudian 
larutan Nutrient Broth (NB) yang 
mengandung bakteri dimasukkan ke dalam 
larutan NaCL 0,9 % sampai diperoleh 
kerapatan optik (OD) antara 0,4-0,5 (OD 
diukur pada 550 nm).  

Pengujian aktivitas antibakteri 
minyak Jewawut terhadap bakteri gram 
negatif Escherichia coli dan bakteri gram 
positif Staphylococcus aureus dilakukan 
dengan menggunakan cakram kertas 
berdiameter 6 mm. 

Cakram kertas yang telah ditetesi 20 
µl minyak dengan variasi konsentrasi 50%, 
40%, 20% dan 10% dimasukkan ke dalam 
cawan petri yang telah mengandung bakteri 
uji dan media Muller Hinton Agar (MHA). 
Cawan kemudian diinkubasi pada suhu 30 oC 
selama 24 jam. Sebagai kontrol negatif 
digunakan aquades ditambah aseton, 
sedangkan kontrol positif digunakan 
tertasiklin. Pengukuran dilakukan dengan 
mengukur diameter daerah hambatan (DDH) 
dari zona terang yang dihasilkan di sekeliling 
kertas cakram. 

 
3.Hasil dan Pembahasan  
 
Ekstraksi Minyak Jewawut (Setaria italica) 

Hasil Ektraksi minyak jewawut (S. 
italica) menggunakan ekstraktor soxhlet 
diperoleh randemen sebesar 4,17% (w/w) , 
minyak berbentuk cairan kental, berwarna 
kuning, tidak berbau dan memiliki bobot 
jenis sebesar 0,8806 g/ml (w/v)  

 
Identifikasi Senyawa Penyusun Minyak 
Jewawut (S.italica) Menggunakan 
Kromatografi Gas Spektrometer Massa 
(KG – SM) 

Hasil identifikasi senyawa kimia dalam 
minyak jewawut (S. italica) menggunakan 
KG – SM dengan jenis alat GCMS-QP2010S 
SHIMADZU, kolom AGILENT DB 30 m x 
0,25 mm (ID), suhu kolom diprogram dari 70 
oC selama 5 menit hingga 300oC dengan 
kenaikan 10oC/menit (selama 25 menit), gas 
pembawa helium dengan tekanan 13,7 kPa, 
injektor mode: split dengan suhu injektor 310 
oC, spektrometer massa dengan jenis 
pengionan EI (Electron Impact), dengan 
rentang scanning 33 – 600 m/z (1250 
scan/dtk), menunjukkan adanya 3 komponen 
kimia yang terlihat dengan adanya 3 puncak 
yang teridentifikasi (Gambar 1). 
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Gambar 1. Kromatogram Minyak 
Jewawut (S. italica) 

Identifikasi tiap komponen dilakukan 
dengan membandingkan puncak yang 
terdapat pada spektra massa minyak jewawut 
dengan data base Willey 7.LIB. Hasil 
identifikasi puncak nomor 2 spektra massa 
minyak jewawut ternyata sesuai dengan 
spektra massa senyawa metil linoleat dari 
data base Willey 7.LIB. Gambar 2. Senyawa 
metil linoleat pada minyak jewawut 
merupakan senyawa paling dominan dengan 
waktu retensi 24,800 dan kadar sebesar 
91,43%. Dengan cara yang sama, puncak 
nomor 1 dan 3 berhasil diidentifikasi sebagai 
senyawa metil 14-metil-pentadekanoat dan 
metil palmitat, masing-masing memiliki 
kadar sebesar 6,94% dan 1,63%.  

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2. Spektra Massa Senyawa Methyl 
linoleate (a) Puncak No 2, 

             (b) Menurut Data Base Wiley 7.LIB 

Hasil identifikasi senyawa utama 
penyusun minyak jewawut (S. italica) 
disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel  1. Senyawa Metil Ester Dominan Penyusun Minyak Jewawut  (S. italica) 

 

No Puncak Waktu retensi Komponen Kimia 
Rumus 

Molekul 
BM 

Total 

(%) 

1 22,975 Methyl 14-methyl-pentadecanoate C17H34O2 270 6,94 

2 24,800 Methyl linoleate C19H34O2 294 91,43 

3 25,033 Methyl palmitate C17H34O2 270 1,63 

    Total 100,00 

  

Menurut Zaumzeil, 1995 dalam Agung, 2004 
asam linoleat dan linolenat merupakan 
kandungan fosfolipid membran sel yang 
menjadi sumber utama pembentukan asam 
azelat secara endogen. Sehingga dari 
identifikasi keberadaan senyawa metil ester 
yaitu metil linoleat, dapat diduga bahwa 
kandungan asam azelat juga terdapat pada 
minyak jewawut (S. italica).  

Hasil Pengujian Aktivitas Antibakteri 
Minyak Jewawut (S. italica) Metoda Difusi 
Agar 

Kandungan metil linoleat pada minyak 
jewawut terkait dengan kandungan asam 
azelat, sehingga kemampuan aktivitas 
antibakteri pada minyak jewawut juga terkait 
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dengan kandungan asam azelat (Gollnick 
HPM, 1993 hal 37 dalam Agung, 2004).  

Tabel 2. 
Purata Uji Antibakteri Minyak Jewawut (S. italica) 
Dengan Metode Difusi Agar 
 

Bakteri 
DDH (mm) 

10% 20% 40% 50% 

S. aureus 6,25 6,50 7,10 11,05 

E. coli 
8,25 8,35 9,45 13,15 

  

Tabel 2  menunjukkan kemampuan minyak 
jewawut pada konsentrasi 10% hingga 50% 
sebagai agensia antibakteri, dengan zona 
hambat (DDH) radikal sebesar 6,25 – 11,05 
mm terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus 
mewakili gram positif, dan 8,25 – 13,15 mm 
untuk bakteri E.coli mewakili gram negatif. 
Semakin tinggi konsentrasi minyak jewawut 
yang digunakan, zona hambat yang 
dihasilkan semakin besar.  

Kekuatan antibakteri dapat 
digolongkan menjadi tiga golongan yaitu kuat 
bila memiliki zona hambat lebih dari 8 mm, 
sedang pada zona hambat 6-8 mm dan jika 
zona hambat kurang dari 6 mm dinyatakan 
tidak aktif (Elgayyar et al., 2001). Pada 
pengujian terhadap bakteri S. aureus, 
menunjukkan bahwa kemampuan minyak 
jewawut konsentrasi 10% hingga 40%  
tergolong sedang, tetapi pada konsentrasi 
50% tergolong kuat, sedangkan terhadap 
bakteri E.coli pada konsentrasi 10% sudah 
tergolong kuat. 
 
4. Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan sbb: 

1. Minyak jewawut (S. italica) tersusun 
atas 3 komponen senyawa kimia yang 
dominan, yaitu metil 14-metil-
pentadekanoat (6,94%), metil linoleat 
(91,43%), dan metil palmitat (1,63%). 

2. Minyak jewawut (S. italica) pada 
konsentrasi 10% hingga 50% memiliki 
kemampuan sebagai bahan aktif 
antibakteri dengan zona hambat (DDH) 
yang dihasilkan sebesar (6,25 – 11,05) 

mm terhadap pertumbuhan bakteri S. 
aureus mewakili gram positif, dan 
(8,25 – 13,15) mm untuk bakteri E.coli 
mewakili gram negatif.  
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