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ABSTRACT 

A total of 76.45 g viscous water extract has been isolated by maceration of powdered 
yellow watermelon (Citrullus vulgaris) rind (1300 g). The extract was then separated by 
column chromatography which produced 5 fractions. Antimicrobial assay was 
performed by the agar diffusion method against Gram-negative bacteria (Escherichia 
coli), Gram-positive (Staphylococcus aureus) and fungus Candida albicans. The results 
showed that both extract and fractions were active in inhibiting the growth of both 
bacteria, but not for the growth of C. albicans. The best activity was shown by F2 (10 
mm) againts Gram-negative bacteria (Escherichia coli) and F3 (8 mm) againts Gram-
positive bacteria (Staphylococcus aureus). 
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ABSTRAK 

Sebanyak 76.45 g Ekstrak air kental telah diisolasi dengan maserasi dari serbuk kulit 
buah semangka kuning (Citrullus vulgaris) (1300 g). Ekstrak dipisahkan menggunakan 
kromatografi kolom yang menghasilkan 5 fraksi. Uji antimikroba dilakukan dengan 
metoda difusi agar terhadap bakteri Gram negatif (Escherichia coli), Gram positif 
(Staphylococcus aureus) dan jamur Candida albicans. Hasiluji antimikroba ekstrak dan 
fraksi gabungan menunjukkan aktivitas menghambat pertumbuhan kedua bakteri 
tersebut, namun tidak untuk pertumbuhan jamur C. albicans. Fraksi yang memiliki 
daerah daya hambat (DDH) terbaik untuk bakteri Gram negatif (Escherichia coli) 
adalah fraksi F2 (10mm) sedangkan untuk bakteri Gram positif (Staphylococcus aureus) 
adalah fraksi F3 (8mm). 
 
Kata kunci : Citrullus vulgaris, Kromatografi kolom, Antimikroba
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PENDAHULUAN 
 

Buah semangka (Citrullus 
vulgaris) merupakan buah pelepas 
dahaga yang mengandung gizi 
diantaranya karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin A, vitamin B, vitamin C, besi, 
fosfor dan sejumlah asam amino yang 
bermanfaat untuk kesehatan (Sabir, 
2009). 

Hasil penelitian awal yang 
dilakukan oleh Sholihahet al (2014) 
diketahui bahwa kulit buah Citrullus 
vulgaris (merah) memiliki potensi 
sebagai antijamur.Ekstrak air panas kulit 
semangka pada konsentrasi 20% aktif 
terhadap jamur Trichophyton 
menthagrophytes yang menginfeksi kulit 
manusia. 

Sebelumnya ekstrak biji semangka 
telah diteliti memiliki kandungan 
alkaloid, saponin, dan tannin yang dapat 
menghambat pertumbuhan 
bakteriPseudomonas aeruginosa, 
Eschericia coli, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumonia dan Bacillus 
cereus(Braide et al., 2012). 

Bakteri-bakteri sepertiVibrio 
cholerae, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus Salmonella sp., 
selain Shigella sp., dan Campylobacter 
merupakan bakteri yang menyebabkan 
kasus diare lebih sering di Indonesia 
(Ajizah et al., 2004).Selain bakteri, 
jamur juga sering menyebabkan infeksi 
salah satunya adalah jamur Candida 
albicans. Saat kondisi imun tubuh 
manusia menurun jamur C. albicans 
akan menyebabkan penyakit kandidiasis 
(Alfiah et al.,2015). 
 
 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
a. AlatdanBahan 
 

Alat-alat yang akan digunakan 
adalah seperangkat destilasi  biasa, 
ultrasonik, seperangkat alat rotary 
evaporator, chamber, KLT, pipa kapiler, 
kertas cakram, neraca analitik, 
termometer, lampu UV model UVL-56, 
dan alat-alat gelas yang biasa digunakan 
dilaboratorium. 

Bahan yang digunakan adalah 
kulit buah C. vulgaris, aquades, metanol, 
n-heksana, etilasetat, estilasi, kloroform, 
reagen penampak noda dragendrof, 
preaksi mayer, plat KLT GF254 Merck, 
Asetonitril, Nutrient Broth (NB) (Difco), 
Nutrient Agar (NA) (Merck), Water 
Pepton (WP), Potato Dextrose Agar 
(PDA), Amoxsan®, Ketokonazol® dan 
NaCl fisiologis. 

Mikroba meliputi bakteri dan 
jamur. Adapun bakteri yang digunakan 
untuk uji adalah bakteri Escherichia coli 
(Gram negatif) dan 
Staphylococcusaereus (Gram positif). 
Jamur yang digunakan untuk uji aktivitas 
adalah Candidaalbicans.Mikroba yang 
digunakan diperoleh dari koleksi 
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 
Institut Teknologi Bandung (SITH ITB), 
Bandung. 

 
b. Prosedur penelitian 

Persiapan sampel 

Buah semangka (C. vulgaris) 
kuning terlebih dahulu di kupas 
kemudian diambil putih semangka dan 
kulit terluarnya lalu dikeringkan. Setelah 
kering dihaluskan hingga diperoleh 
serbuk kulit buah lalu ditimbang sampai 
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berat konstan kemudian siap untuk 
diekstraksi. 
 
Uji fitokimia 

Sebanyak 5 g sampel kering 
diekstraksi dengan etanol, pada ekstrak 
ini ditambahkan masing-masing 5 ml air 
suling dan kloroform lalu dikocok 
dengan kuat dan dibiarkan beberapa saat 
sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan 
air digunakan untuk uji senyawa 
flavonoid, fenolik, dan saponin. 
Sedangkan untuk uji alkaloidsampel 
kulit C.Vulgarissebanyak 5 g dalam 
bentuk serbuk, ditambahkan 10 ml 
larutan kloroform beramoniak 0,05 M, 
diaduk kemudian disaring. Ke dalam 
tabung reaksi tambahkan 1 ml asam 
sulfat 2 N, kocok selama 2 menit, 
biarkan hingga terbentuk dua lapisan dan 
terjadi pemisahan. Ambil lapisan asam 
(atas) dan tambahkan 1-2 tetes pereaksi 
Mayer atau pereaksi Dragendorff. 
 
Ekstraksi 

Serbuk kering kulit buah C. 
vulgaris dimaserasi dengan pelarut air 
destilasi yang telah dipanaskan pada 
suhu 60oC pada suhu kamar. Ekstrak air 
yang diperoleh kemudian dipisahkan 
dengan penyaringan. Residu sampel 
dimaserasi kembali dengan cara yang 
sama dengan beberapa kali pengulangan 
hingga pelarut air bening. Hasil maserasi 
kemudian dipartisi menggunakan pelarut 
heksana beberapa kali. Fraksi air 
kemudian air dipekatkan menggunakan 
rotary evaporator sehingga didapatkan 
ekstrak kental. 

 
 
 

Pemisahan dengan kromatografi kolom 
gravitasi dan KLT 

 
Alat kromatografi kolom 

ditegakkan dengan statif. Kemudian 
sejumlah kapas dimasukkan setinggi 1 
cm pada bagian paling bawah dari 
kolom. Silika gel yang akan digunakan 
ditimbang sebanyak 30 kali bobot 
ekstrak dan didispersikan dalamn-
heksana. 

Kemudian silica gel yang telah 
basah dimasukkan ke dalam kolom. 
Kolom kembali dielusi dengan pelarut 
beberapa saat, hingga permukaan pelarut 
turun mendekati penyerap. Sampel yang 
telah dipreadsorpsi dimasukan dan 
dielusi kedalam kolom yang telah siap 
pakai. Sampel dielusi gravitasi dengan 
pelarut pelarut etil asetat 100%  hingga 
metanol 100% dengan menaikan 
kepolaran sebesar 5% setiap 200mL 
sampai seluruh sampel dapat terelusi 
keluar dari kolom. Eluat ditampung 
dalam beberapa vial yang telah 
ditimbang berat kosongnya. Masing-
masing eluat diuapkan pelarutnya 
diudara terbuka. 

Masing-masing eluat di uji KLT. 
Plat yang telah ditotolkan dengan 
fraksinat hasil dari kromatografi kolom 
dimasukkan ke dalam bejana eluen 
(chamber) yang telah jenuh dengan 
eluen pengembang. Tunggu eluen 
sampai ke garis batas atas plat. Plat 
dikeluarkan dari bejana, kemudian 
pelarutnya dibiarkan mengering. Noda 
pada plat dilihat dengan lampu 
ultraviolet (UV) atau dengan reagen 
penampak noda. Noda yang memberikan 
Rf yang sama bisa digabungkan menjadi 
satu fraksi lalu dievaporasi. Masing-
masing vial ditimbang untuk mengetahui 
beratnya. 
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c. Uji Aktivitas Antibakteri 
 

Peremajaan bakteri 
 

Medium NB yang telah dibuat 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
masing-masing 10 mL dan disterilisasi. 
Jarum ose yang telah disterilisasi dengan 
pembakaran digoreskan pada agar 
miring yang berisi biakan bakteri dan 
selanjutnya dicelupkan ke dalam tabung 
reaksi yang beriasi medium NB. Tabung 
ditutup dengan kapas dan kemudian 
diinkubasi dalam inkubator pada suhu 
37oC selama 24 jam. 

 
Uji aktivitas antibakteri dengan metode 
difusi agar 
 

Hasil peremajaan bakteri 
dilanjutkan dengan uji aktivitas 
antibakteri terhadap sampel uji. 
Campurkan suspensi bakteri (1 mL) dan 
NA (13 mL) yang sudah dibuat dalam 
cawan petri dan dibiarkan memadat. 
Kertas cakram yang sudah diserapkan 
dengan sampel uji (konsentrasi ekstrak 
kental 1000 µg/disk, 800 µg/disk, dan 
600 µg/disk) diletakkan di atas 
permukaan medium NA, kontrol positif 
yang digunakan yaitu  amoxsan dengan 
konsentrasi 30 µg/disk dan kontrol 
negatif yaitu aqua DM yang digunakan 
untuk melarutkan sampel. Biarkan 
beberapa menit agar sampel berdifusi ke 
dalam medium agar. Kultur diinkubasi 
selama 18-24 jam pada suhu 37oC. 
Perhatikan zona bening yang dihasilkan 
pada sekitar cakram yang berisi sampel 
dan diukur diameternya. 

 
 
 
 

 

d. Uji Aktivas Antijamur 
 

Peremajaan jamur 
 

Medium WP yang telah dibuat 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
masing-masing 10 mL dan disterilisasi. 
Jarum ose yang telah disterilisasi dengan 
autoklaf digoreskan pada agar miring 
yang berisi biakan jamur dan selanjutnya 
dicelupkan ke dalam tabung reaksi yang 
berisi media NB. Tabung ditutup dengan 
kapas kemudian diinkubasi pada suhu 
ruang selama 48 jam. 

 
Uji aktivitas antijamur dengan metode 
difusi agar 
 

PDA dipanaskan hingga mencair 
dan didinginkan pada suhu 50oC dalam 
waterbath, kemudian 1 mL suspensi 
spora C. albicans (OD600 nm0,1) 
diinokulasi ke dalam  PDA cair. Setelah 
dihomogenkan, medium PDA 
dituangkan ke dalam cawan petri. 
Setelah PDA memadat, kertas cakram 
yang telah diberi sampel uji (dengan 
konsentrasi ekstrak 1000 µg/disk, 800 
µg/disk dan 600 µg/disk) diletakkan di 
atas medium agar, kontrol positif yang 
digunakan yaitu  ketokenazol dengan 
konsentrasi 30 µg/disk dan kontrol 
negatif yaitu aqua DM yang digunakan 
untuk melarutkan sampel. Kultur 
diinkubasi selama  48 jam pada suhu 
ruang. Diameter zona bening yang 
terbentuk disekitar cakram diukur. 
setelah diinkubasi. Semua perlakuan 
dilakukan secara steril. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 Kulit buah semangka (C. 
vulgaris) yang telah di lakukan uji 
fitokimia menunjukkan adanya terpenoid 
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dan saponin yang ditandai dengan warna 
merah dan busa konstan. 

Kulit buah semangka hasil 
maserasi yang telah dipekatkan dengan 
rotary evaporator menghasilkan ekstrak 
kental sebanyak 76,45 g dengan warna 
coklat kehitaman dan larut sempurna 
dalam air. Ekstrak kental yang telah 
didapat dipisahkan menggunakan 
kromatografi kolom dengan 
menggunakan eluen etil asetat 100% 
sampai metanol 100% dengan kenaikan 
kepolaran sebesar 5% setiap 200 mL. 
Semakin kecil persen kenaikan 
kepolaran semakin besar pula 
kemungkinan didapatkan senyawa 
murni. Hasil kromatografi kolom 
selanjutnya di uji KLT. Hasil KLT yang 
memiliki nilai Rf yang sama 
diindikasikan memiliki kandungan yang 
sama sehingga dapat ditempatkan pada 
satu tempat atau disebut juga satu fraksi 
gabungan. Hasil kromatografi yang telah 
di KLT menghasilkan 5 fraksi gabungan. 

Ekstrak kental dan fraksi 
gabungan yang telah dilakukan uji 
aktivitas antibakteri menunjukkan 
adanya aktivitas menghambat  
pertumbuhan bakteriE. coli maupun 
bakteri S. aureus yang ditandai dengan 
adanya zona bening disekitar kertas 
cakram. Namun, diameter zona bening 
yang terbentuk terhadap bakteri E. coli 
(Gram negatif) lebih lebar dibandingkan 
terhadap bakteri S.Aureus(Gram positif) 
yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan 
Tabel 2. Hal ini disebabkan karena 
dinding sel yang disusun oleh 
peptidoglikan bakteri Gram negatif lebih 
tipis (10-15 nm) dibandingkan Gram 
positif (20-80 nm)(Pratiwi, 
2008).Aktivitas antibakteri diduga 
karena adanya senyawa saponin dan 
terpenoid yang terkandung di dalam 
ekstrak dan fraksi sesuai dengan hasil uji 
fitokimia.

 

Tabel 1.Diameter Daerah Hambat (DDH) ekstrak air terhadap bakteri uji. 

Tabel 2.Diameter Daerah Hambat (DDH) ekstrak air terhadap bakteri uji. 

Senyawa terpenoid bertindak sebagai 
antibakteri karena dapat menghambat 
pertumbuhan dengan menggangguproses 
terbentuknya membran atau dinding sel 

sehingga membran atau dinding sel tidak 
terbentuk atau terbentuk namun tidak 
sempurna. Berbeda dengan terpenoid, 
saponin merupakan glukosida yang larut 

 
 
Bakteri uji 

Diameter Daerah Hambat (DDH) dalam mm  
Kadar sampel  pada kertas 

cakram (µg/disk) 
Konsentrasi Amoxsan® (µg/disk) 

(K+) 
1000 800 600 30 

E. coli 14 10 7 21 
S. aureus 13 9.5 6.8 19 

 

 
 

Bakteri uji 

Diameter Daerah Hambat (DDH) dalam mm  
Konsentrasi masing-masing fraksi  
pada kertas cakram (1000 µg/disk) 

Konsentrasi Amoxsan® 
(30 µg/disk) 

F1 F2 F3 F4 F5  K+ 

E. coli 6.7 10 8 7 9  22 
S. aureus 6.8 - 8 6.9 -  21 
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dalam air dan etanol, tetapi tidak larut 
dalam eter. Saponin bekerja sebagai 
antibakteri dengan mengganggu 
stabilitas membran sel bakteri sehingga 
menyebabkan sel bakterilisis, jadi 
mekanisme kerja saponin termasuk 
dalam kelompok antibakteri yang 
mengganggu permeabilitas membran sel 
bakteri, yang mengakibatkan kerusakan 
membran sel dan menyebabkan 
keluarnya berbagai komponen penting 
dari dalam sel bakteri yaitu protein, asam 
nukleat dan nukleotida (Darsana et al., 
2012). Selain itu, aktifnya ekstrak kental 
serta fraksinya terhadap bakteri uji 
diduga karena adanya efek sinergis antar 
senyawa yang terdapat di dalam ekstrak 
tersebut yang menyebabkan setelah 
ekstrak kental dipisahkan menjadi 
beberapa fraksi memiliki DDH lebih 
kecil dan ada pula fraksi yang tidak 
memiliki kemampuan sebagai 
antibakteri. 

Lain halnya dengan uji aktivitas 
antijamur, ekstrak kental maupun fraksi 
gabungan tidak menunjukkan adanya 
aktivitas sebagai antijamur. Hal ini dapat 
dilihat dari tidak adanya DDH atau zona 
bening yang terbentuk. Diduga senyawa 
yang terkandung diekstrak kental dan 
fraksi gabungan tidak mampu menembus 
dinding sel dari jamur karena adanya 
perbedaan komposisi dinding sel yang 
terdiri dari kitin dan selulosa atau glukan 
(lebar 1-5 nm dan panjang 5-30 nm) 
yang lebih tebal dari pada bakteri 
(Pratiwi, 2008). 
 
KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil ini dapat 
diambil kesimpulan bahwa ekstrak air 
dan hasil fraksinasi dari kulit buah 
Citrullus vulgaris menunjukkan aktivitas 
antibakteri terhadap bakteri  E. coli dan 

S. aureus, tetapi tidak menunjukkan 
aktivitas sebagai antijamur terhadap 
jamur C. albicans.Aktivitas antibakteri 
hasil fraksi dari ekstrak air menunjukkan 
DDH terbaik terjadi pada fraksi F2 
(10mm) terhadap bakteri E. coli dan F3 
(8mm) terhadap  bakteri S. aureus. 
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