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ABSTRACT 

 

Pineapple is a plant that grows in the tropics and subtropics with the scientific name 

Ananas comosus. L with several active components, one of  them is the bromelain 

enzyme. The aim of this study was to isolate secondary metabolites of n-hexane extract 

from pineapple weevil and to test the antimicrobial activity of isolated n-hexane extract 

and its pure compounds. This research by maceration method with n-hexane solvent. 

Extract separation was carried out by gravity column chromatography which resulted in 

4 fractions. In the 2 fraction, the n-hexane extract produced a compound coded Ac-EH 

in the form of white crystals having a melting point of 128-130ºC. Crystals were 

characterized by UV spectrophotometer and FTIR. UV spectroscopy results for Ac-EH 

showed an absorption at max 206 nm. Meanwhile, FTIR spectroscopy shows the 

presence absorption at wave numbers 1047 cm
-1

 (C-O), 1379 cm
-1 

(CH3), 1465 cm
-1

 

(CH2), 2939 cm
-1

 (C-H) aliphatic and 3309 cm
-1

 (OH). The results of the phytochemical 

test showed that the secondary metabolites contained in the Ac-EH compound were 

terpenoids. Antimicrobial activity tests were carried out on the pathogenic bacteria 

Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis and the fungal pathogen 

Candida albicans used the diffusion method. The antimicrobial activity test results 

showed that the n-hexane extract and the Ac-EH compound could inhibit the growth of 

pathogenic bacteria while the fungi were not active against the fungal species tested. 

 

Keywords: antimicrobial, enzyme bromelain, pineapple. 
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ABSTRAK 

 

Nanas merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan nama 

ilmiah  Ananas comosus. L dengan beberapa komponen aktif salah satunya adalah 

enzim bromelin. Tujuan dari penelitian ini yaitu isolasi metabolit sekunder ekstrak        

n-heksana dari bonggol nanas dan menguji aktivitas antimikroba pada ekstrak n-heksana 

dan senyawa murni hasil isolasi. Penelitian ini menggunakan metode maserasi dengan 

pelarut n-heksana. Pemisahan ekstrak dilakukan dengan kromatografi kolom gravitasi 

yang menghasilkan 4 fraksi. Pada fraksi 2 ekstrak n-heksana menghasilkan senyawa 

yang diberi kode Ac-EH berbentuk kristal berwarna putih memiliki titik leleh 128-

130ºC. Kristal tersebut dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV dan FTIR. 

Hasil spektroskopi UV senyawa Ac-EH menunjukkan adanya serapan pada λmaks 206 

nm. Sedangkan pada spektroskopi FTIR menunjukan adanya serapan pada bilangan 

gelombang 1047 cm
-1 

(C-O), 1379 cm
-1 

(CH3), 1465 cm
-1

 (CH2), 2939 cm
-1 

(C-H) 

alifatik dan 3309 cm
-1

 (OH). Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa metabolit sekunder 

yang terkandung dalam senyawa Ac-EH adalah senyawa golongan terpenoid. Uji 

aktivitas antimikroba dilakukan terhadap bakteri patogen Staphylococcus aureus dan 

Staphylococcus epidermidis dan jamur patogen Candida albicans dengan menggunakan 

metode difusi.  Hasil uji aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa ekstrak n-heksana 

dan senyawa Ac-EH dapat mengambat pertumbuhan bakteri patogen sedangkan pada 

jamur tidak aktif terhadap spesies jamur yang diuji. 

 

Kata kunci: antimikroba, bromalin, nanas. 

PENDAHULUAN 

          Buah nanas sangat mudah 

dijumpai di Indonesia khususnya 

wilayah Sumatera. Buah nanas bahkan 

menjadi ikon salah satu kota yaitu 

Pekanbaru. Buah nanas adalah sejenis 

tumbuhan tropis yang berasal dari 

Brazil, Bolivia dan Paraguay. Buah 

nanas memiliki kandungan yang sangat 

baik untuk kesehatan. Menurut beberapa 

penelitian buah nanas mengandung 

vitamin A dan C, kalsium, fosfor, 
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magnesium, besi, natrium dan enzim 

bromelin. Bromelin adalah enzim 

protease dalam bentuk ekstrak kental 

kulit nanas yang merupakan satu dari 

tiga enzim proteolitik bromelin, papain 

dan fisin yang kadarnya dapat diketahui 

dari pengukuran aktivitas bromelin 

terhadap substratnya. 

Nanas merupakan salah satu 

bahan alam yang digunakan sebagai obat 

tradisional. Obat tradisional adalah 

bahan atau ramuan berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, 

sediaan sarian galenik atau campuran 

dari bahan tersebut yang secara turun 

temurun telah digunakan untuk 

pengobatan dan dapat diterapkan sesuai 

dengan norma yang berlaku di 

masyarakat (Depkes RI, 

2009)(Gunawan, 2018). 

Pada umumnya  limbah nanas 

saat ini belum dimanfaatkan secara 

optimal seperti kulit, batang, daun dan 

bonggol nanas. Bagian bonggol nanas 

mengandung beberapa komponen aktif 

salah satunya adalah enzim bromelin. 

Enzim bromelin lebih banyak terdapat 

pada bagian bonggol nanas. Senyawa 

yang terdapat dalam enzim bromelin 

antara lain karbohidrat, glikoprotein, 

fosfat, glukosida, peroksida, selulase dan 

inhibitor protease lainnya. Enzim 

bromelin ini secara ilmiah terbukti 

mampu mengurangi dan memecah ikatan 

glutanin-alanin (Umarudin et al., 2018).  

Prinsip kerja antimikroba adalah 

antimetabolit yaitu terjadi blockade pada 

tahap metabolisme spesifik mikroba dan  

penghambat sintesis dinding sel yaitu 

menyebabkan sel mati dan sel menjadi 

lisis. Penghambatan aktivitas enzim 

bakteri mengakibatkan terjadi kerusakan 

pada dinding sel mikroba (Dewi, 2019). 

 Staphyloccousaureus merupakan 

flora normal pada kulit, pernafasan, dan 

gastrointestinal manusia. Bakteri ini juga 

ditemukan pada pakaian, seprei, dan 

lingkungan manusia. Salah satu penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri ini adalah 

keracunan makanan, selain itu juga 

banyak menimbulkan infeksi. Bakteri 

Staphylococcus epidermidis merupakan 

bakteri gram positif, bersifat sebagai 

anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat 

dan lebih banyak dalam keadaan 

aerobik. Suhu optimum 35-40°C 

(Prasetyorini, 2019).  Bakteri ini 

termasuk flora manusia normal, 

umumnya terdapat pada flora kulit dan 

sedikit jumlahnya pada flora mukosa. 

Penyakit yang disebabkan oleh Candida 

dikenal dengan kandidiasis yaitu suatu 



 4 
 

penyakit jamur yang bersifat akut dan 

subakut yang dapat mengenai mulut, 

kulit, kuku, paru-paru dan saluran 

pencernaan (Saraswati, 2010). 

Penelitian ekstrak bonggol nanas 

terhadap bakteri patogen telah dilakukan 

sebelumnya yaitu ekstrak etanol 96% 

bonggol nanas pada konsentrasi 50, 60, 

70, 80, 90, dan 100% secara signifikan 

berpengaruh positif dalam menghambat 

dan membunuh bakteri Staphylococcus 

aureus. Berdasarkan uraian di atas, maka 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengisolasi dan menguji aktivitas 

antimikroba dari bonggol nanas. 

Penelitian ini menggunakan bahan utama 

(sampel) berupa bonggol nanas yang 

sebelumnya telah diperoleh dari Limbo 

Panjang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

Pada penelitian ini, senyawa metabolit 

sekunder diisolasi menggunakan ekstrak 

n-heksana dan diuji aktivitasnya 

terhadap bakteri dan jamur secara in 

vitro. Hasil dari penelitian ini  

diharapkan dapat memperoleh senyawa 

yang teridentifikasi berdasarkan struktur 

serta aktivitas antimikrobanya. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : seperangkat 

alat destilasi, neraca analitik, satu unit 

rotary evaporator (Heidolph 2000), alat 

penentuan titik leleh Fisher Johns, 

lampu UV (254 dan 366 nm), 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 

10S UV-Vis), spektrofotometer IR 

(Shimadzu, IR Prestige-21), chamber, 

vial, pipa kapiler, lumpang, hot plate, 

pipet mikro, dan peralatan gelas yang 

biasa digunakan di Laboratorium kimia 

yang disesuaikan dengan prosedur kerja. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bonggol nanas. 

Bahan yang digunakan adalah                   

n-heksana, etanol, etil asetat, cerium 

sulfat, silika gel 60 (70-230 mesh), silika 

gel 60 GF254, plat KLT GF254, kertas 

cakram (6 mm), strain bakteri dan jamur, 

ketokonazol, amoxan, DMSO, NA 

(Nutrient agar), NB ( Nutrient Broth), 

PDA (Potato Dextrose Agar), PDB 

(Potato Dextrose Broth), aquades dan 

kertas saring  Whatman 4.0.  
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b. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan terhadap 

sampel bonggol nanas berupa serbuk 

halus dengan uji fitokimia yaitu uji 

alkaloid dilakukan dengan menggunakan 

metode Culvenor-Fitzgerald, Uji 

terpenoid dan steroid dilakukan dengan 

menggunakan metode Lieberman-

Burchard, Uji flavonoid dilakukan 

dengan menggunakan metode Smith-

Metchalf dan metode Wilstater, Uji 

saponin dilakukan dengan menggunakan 

metode Forth dan uji fenolik dengan 

menggunakan larutan FeCl3.  Hasil uji 

fitokimia didapatkan kandungan 

metabolit sekunder pada bonggol nanas 

yaitu senyawa golongan terpenoid dan 

fenolik. 

 

c. Ekstraksi dan Isolasi Metabolit 

Sekunder 

Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan metode maserasi. Serbuk 

bonggol nanas sebanyak 3,2 kg 

direndam dengan pelarut n-heksana 

selama 24 jam, kemudian disaring. 

Proses ekstraksi (maserasi) dilakukan 

berulang-ulang sebanyak empat kali 

pengulangan. Pelarut pada maserat yang 

diperoleh selanjutya dilakukan 

penguapan menggunakan alat rotary 

evaporator sehingga diperoleh ekstrak 

kasar n-heksana yang akan ditimbang.  

 

d. Pemisahan dengan kromatografi 

kolom gravitasi 

Pemisahan ekstrak dilakukan 

menggunakan kromatografi kolom 

gravitasi dengan menggunakan kolom 

berdiameter 2 cm, tinggi 12 cm dan fasa 

diam silika gel 60 GF254. Pengisian 

kolom dilakukan dengan membuat bubur 

silika terlebih dahulu, lalu dimasukkan 

ke dalam kolom dengan menggunakan 

corong, kemudian dielusi sampai 

kerapatan silika di dalam kolom 

maksimum. Kemudian ekstrak berupa 

cairan kental yang sudah dipre-absorpsi 

dengan silika dimasukan ke dalam 

kolom dan kemudian dielusi dengan 

perbandingan eluen n-heksana : etil 

asetat dari n-heksana (100%) hingga      

n-heksana:etil asetat (35:65%) dengan 

kenaikan kepolaran 5%. 

e. Rekristalisasi 

Kristal yang masih kotor maka 

dilakukan rekristalisasi untuk 

menghilangkan pengotor dan 

mendapatkan  senyawa yang murni. Cara 

melakukan rekristalisasi adalah dengan 

melarutkan kristal zat padat yang akan 

direkristalisasi dalam pelarut yang 
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melarutkan kristal dengan baik dalam 

keadaan panas dan tidak larut dalam 

keadaan dingin. Filtrat yang didapat 

kemudian diuapkan dan didinginkan 

sampai terbentuk kristal yang sempurna. 

Kristal disaring dengan penyaring 

Buchner dan dicuci dengan pelarut yang 

dingin dan dikeringkan. 

f. Uji Kemurnian 

Kemurnian dari sampel yang 

telah direkristalisasi selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan  KLT 

dengan eluen yang sesuai. Apabila 

menghasilkan satu  noda maka sampel 

tersebut dinyatakan murni. Uji titik leleh 

dilakukan dengan menggunakan alat 

penentu titik leleh Fisher-Johns.  

Apabila range titik leleh kecil atau sama 

dengan 2
0
C maka kristal tersebut telah 

murni. Senyawa yang telah murni 

dilakuka elusidasi struktur menggunakan 

spektroskopi UV dan FTIR. 

g. Uji Aktivitas Antibakteri dengan 

Metode Difusi 

 Inokulum bakteri S. aureus dan S. 

epidermidis (OD600nm ~ 0.1) setara 10
7 

CFU/mL diambil sebanyak 100L, 

kemudian dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi yang berisi 25 mL  media NA 

(Nutrient Agar) yang masih cair dan 

divortex. Kemudian dituangkan ke 

dalam cawan petri. Tunggu hingga 

media memadat. Ekstrak n-heksana 

dengan konsentrasi 100g/cakram, 

75g/cakram dan  50g/cakram 

diserapkan ke dalam cakram steril 

sebanyak 50L dan kristal murni dengan 

konsentrasi 40g/cakram, 30g/cakram 

dan 20g/cakram diserapkan kedalam 

kertas cakram steril sebanyak 20L. 

Kontrol positif yang digunakan yaitu 

Amoxsan® dengan konsentrasi 

75g/cakram dan 30g/cakram sebanyak    

10L. Kontrol negatif yang digunakan 

adalah DMSO. Kertas cakram yang 

sudah kering diletakkan pada permukaan 

media uji kemudian diinkubasi pada 

temperatur 37C selama 24 jam. Zona 

hambat yang terbentuk diamati dan 

diukur diameter dengan menggunakan 

jangka sorong.  

 

h. Uji Aktivitas Antijamur dengan 

Metode Difusi 

Media agar PDA sebanyak 25 

mL dituangkan ke cawan petri kemudian 

ditunggu hingga memadat. Inokulum 

jamur C. albicans(OD600nm ~ 0.1) setara 

10
7 

CFU/mL diambil sebanyak 100L 

dan disebarkan dengan menggunakan 
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batang L ke media PDA (Potato 

Dextrose Agar). Ekstrak n-heksana 

dengan konsentrasi 100g/cakram , 

75g/cakram, dan 50g/cakram 

diserapkan kedalam cakram steril 

sebanyak 50L dan kristal murni dengan 

konsentrasi 40g/cakram, 30g/cakram 

dan 20g/cakram diserapkan ke dalam 

kertas cakram steril sebanyak 20L. 

Kontrol positif yang digunakan yaitu 

ketokonazol dengan konsentrasi                   

75g/cakram dan 30g/cakram. Kontrol 

negatif yang digunakan yaitu DMSO. 

Kertas cakram yang sudah kering 

diletakkan pada permukaan media uji 

kemudian diinkubasi pada temperatur 

37C selama 24 jam. Zona hambat yang 

terbentuk diamati dan diukur diameter 

dengan menggunakan jangka sorong. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Uji Fitokimia 

 Uji fitokimia pada bonggol 

nanas dilakukan sebagai skrinning awal 

untuk mengetahui senyawa metabolit 

sekunder pada tanaman ini. Hasil uji 

fitokimia menunjukkan bahwa pada 

bonggol nanas memiliki kandungan 

senyawa terpenoid dan fenolik yang 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Uji Fitokimia bonggol nanas (Ananas comosus. L)

Fitokimia Pereaksi 
Hasil 

Kesimpulan 
Ekstrak Etanol 

Alkaloid Mayer - 
Tidak terbentuk 

endapan putih 

 
Dragendrorff - 

Tidak terbentuk 

endapan orange 

Terpenoid dan 

Steroid 

Liebermann-

Burchard 
+/- 

Larutan merah 

kecoklatan dan 

hijau  

Flavanoid Mg-HCl - 

Tidak terbentuk 

warna jingga 

kemerahan 

Fenolik FeCl3  + 
Terbentuk endapan 

hijau kehitaman 

Saponin H2O - Tidak berbusa 
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b. Ekstraksi dan Isolasi Senyawa 

Metabolit Sekunder 

Pada penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah bonggol nanas. 

Bonggol nanas yang telah dipisahkan 

dan dibersihkan dilakukan proses 

pengeringan pada suhu kamar dengan 

tujuan untuk menghilangkan kandungan 

air yang terdapat pada bonggol nanas 

tersebut agar memudahkan proses 

penarikan senyawa kimia. Bonggol 

nanas yang sudah kering kemudian 

dihaluskan hingga menjadi serbuk. Hal 

ini dilakukan untuk memperbesar luas 

permukaan sampel sehingga kontak 

antara pelarut dengan partikel tanaman 

semakin besar. Sebelum dilakukan 

proses maserasi, serbuk dari bonggol 

nanas dilakukan uji fitokimia terlebih 

dahulu. Hasil dari uji fitokimia 

menunjukkan bahwa pada bonggol nanas 

ini positif memiliki kandungan senyawa 

golongan terpenoid dan fenolik. 

Metode maserasi digunakan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengambil ekstrak senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat pada bagian 

tanaman tersebut. Selain itu, metode ini 

juga termasuk metode yang sederhana 

dan tidak membutuhkan biaya yang 

besar jika dibandingkan dengan metode 

lainnya. Proses maserasi pada penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan 

pelarut n-heksana selama 1x24 jam. 

Pemilihan pelarut n-heksana ini 

digunakan karena sifatnya yang selektif 

melarutkan dan mengekstrak senyawa 

metabolit sekunder dan dapat 

meningkatkan permeabilitas dinding sel 

simplisia sehingga dapat menarik 

senyawa non polar yang ada pada 

tanaman. Proses maserasi ini dilakukan 

sebanyak 4 kali agar mendapatkan hasil 

ekstraksi yang maksimal. Hasil maserasi 

disaring dengan menggunakan kain kasa 

dan kapas sehingga diperoleh maserat    

n-heksana. Kemudian dilakukan proses 

penguapan dengan menggunakan alat 

rotary evaporator dengan tujuan untuk 

menguapkan pelarut sehingga diperoleh 

ekstrak kental n-heksana dari bonggol 

nanas sebanyak 9,48 gram. 

 

c. Pemisahan ekstrak n-heksana dengan 

kromatografi kolom gravitasi 

Pemisahan dengan kromatografi kolom  

menggunakan 8 gram ekstrak                 

n-heksana dengan sistem gradien elusi 

yaitu dimulai dari pelarut n-heksana 

(100%) hingga perbandingan eluen         

n-heksana:etil asetat (35%:65%). Dari 

hasil pemisahan kromatografi kolom 
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diperoleh 64 vial. Pengujian KLT dari 

hasil pemisahan kromatografi kolom 

dengan menggunakan eluen                    

n-heksana:etil asetat (9:1) menunjukan  

nilai Rf  yang sama sehingga dapat 

digabungkan. Dari hasil uji KLT 

diperoleh 4 fraksi gabungan dan dapat 

dilihat pada Tabel 2. Kristal yang 

terbentuk didapatkan pada fraksi 2. 

Kristal tersebut dimurnikan dengan cara 

rekristalisasi hingga didapat kristal 

murni berwarna putih dengan berat 15,9 

mg yang diberi kode Ac-EH. 

Tabel 1 Hasil uji KLT gabungan fraksi 

Vial Hasil gabungan (FX)  

1-12 F1 

13-28 F2 

29-44 F3 

45-64 F4 

 

d. Uji Kemurnian 

Senyawa Ac-EH yang diperoleh 

dilakukan uji kemurniannya dengan 

mengukur titik leleh menggunakan alat 

Fisher John dan uji KLT dengan 3 eluen 

berbeda. Kristal Ac-EH  meleleh pada 

suhu 128-130
0
C dimana selisih nya 2

0
C. 

Hal ini menandakan bahwa sudah tidak 

ada pengotor lagi yang terikat pada 

kristal tersebut. Senyawa Ac-EH yang 

diperoleh dilakukan uji kemurniannya 

dengan KLT menggunakan 3 jenis eluen 

yaitu n-heksana:etil asetat (9:1),            

n-heksana:DCM (1:1) dan kloroform 

(100%) dengan masing-masing Rf  0,3; 

0,5; 0,6.  Dari hasil uji KLT menunjukan 

bahwa senyawa dinyatakan murni karena 

hanya terdapat satu noda.

 

e. Karakterisasi 

Karakterisasi senyawa Ac-EH 

dilakukan dengan menggunakan 

spektroskopi UV dan FTIR. Hasil 

spektroskopi UV senyawa Ac-EH 

menunjukkan adanya serapan pada λmaks 

206 nm (Gambar 1). Pada spektroskopi 

FTIR dapat diprediksi bahwa senyawa 

ini memiliki gugus fungsi antara lain 

pada bilangan gelombang 1047 cm
-1  

    

(C-O), 1379 cm
-1 

(CH3), 1465 cm
-1

 

(CH2), 2939 cm
-1 

(C-H) alifatik dan 3309 

cm
-1

 (OH) (Gambar 2). Senyawa Ac-

EH  dilakukan uji fitokimia untuk 

memastikan golongan senyawa dari 

kristal tersebut. Berdasarkan hasil uji 

fitokimia, senyawa Ac-EH merupakan 

senyawa golongan terpenoid yang 

menghasilkan warna merah kecoklatan 

ketika ditambahkan perekasi Lieberman-

Burchad (Tabel 3). 
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Gambar 1. Hasil Spektrum UV 
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Tabel 3. Uji Fitokimia Senyawa Murni Ac-EH 

Fitokimia Pereaksi 
Hasil 

Kesimpulan 
Senyawa BgEF3 

Alkaloid Mayer - 
Tidak terbentuk 

endapan putih 

 
Dragendrorff - 

Terbentuk endapan 

orange 

Terpenoid dan 

Steroid 

Liebermann-

Burchard 
+/- 

Larutan merah 

kecoklatan dan 

hijau  

Flavanoid Mg-HCl - 
Larutan jingga 

kemerahan 

Fenolik FeCl3  - 
Terbentuk endapan 

hijau kehitaman 

Saponin H2O - Tidak berbusa 

 

f. Uji aktivitas antimikroba dengan 

metode difusi 

Pengujian aktivitas antimikroba 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

ekstrak n-heksana pada bonggol nanas 

dan senyawa Ac-EH sebagai 

antimikroba terhadap bakteri S. aureus 

dan S. epidermidis dan jamur C. albicans 

yang dilakukan pada masing-masing 

konsentrasi 100g, 75g dan 

50g/cakram dan 40g, 30g dan 

20g/cakram. Pada penelitian ini metode 

yang digunakan adalah metode difusi 

dengan menggunakan kertas cakram 

berukuran 6 mm. Kontrol positif yang 

digunakan adalah Amoxsan® dan 

Ketokonazol  dengan tujuan sebagai 

pembanding untuk menunjukkan 

aktivitas yang diberikan oleh kontrol 

positif dengan berbagai konsentrasi. 

Kontrol negatif yang digunakan adalah 

pelarut DMSO.  

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh diameter zona hambat ekstrak        

n-heksana pada bonggol nanas terhadap 

bakteri gram positif S. aureus dan           

S. epidermidis dengan konsentrasi 

100g, 75g, dan 50g/cakram yaitu 

dapat dilihat pada Tabel 4 dan 

menunjukkan adanya aktivitas terhadap 

bakteri tersebut. Hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan sensitivitas 

bakteri terhadap antibakteri yang 

dipengaruhi oleh struktur dinding sel 

bakteri. Bakteri Gram positif cenderung 

lebih sensitif karena struktur dinding sel 



 12 
 

bakteri Gram positif lebih sederhana 

dibandingkan struktur dinding sel bakteri 

Gram negatif yang berlapis tiga yang 

terdiri dari membran luar, peptidoglikan 

dan membran sel.  Sehingga 

memudahkan senyawa antibakteri untuk 

masuk ke dalam struktur dinding sel 

bakteri Gram positif (Solikhah, 2015). 

Pada uji aktivitas antibakteri 

terhadap senyawa Ac-EH diperoleh zona 

hambat terhadap bakteri patogen S. 

aureus dan S. epidermidis dengan 

konsentrasi 40g, 30g dan 

20g/cakram yang dapat dilihat pada 

Tabel 5 dan menunjukkan adanya 

aktivitas antibakteri pada senyawa 

tersebut. Berdasarkan penelitian ini 

senyawa Ac-EH yang diduga adalah 

golongan senyawa terpenoid yang 

mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen tersebut. Menurut 

Mahizan et al., (2019) golongan 

terpenoid mampu menghambat dua 

proses penting bagi kelangsungan hidup 

mikroba, proses tersebut adalah 

pengambilan oksigen dan fosforilasi 

oksidatif. Aerobik mikroba 

membutuhkan oksigen untuk 

menghasilkan energi untuk 

pertumbuhannya. Sementara itu, 

oksidatif fosforilasi adalah proses 

respirasi seluler yang terjadi di membran 

sitoplasma. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

tidak ada diameter zona hambat ekstrak       

n-heksana pada bonggol nanas dan 

senyawa Ac-EH terhadap jamur patogen        

C. albicans dengan masing-masing 

konsentrasi 100g, 75g, dan 

50g/cakram dan 40g, 30g dan 

20g/cakram dan dapat dilihat pada 

Tabel  6 dan Tabel 7 dan menunjukkan 

tidak adanya daya hambat pada 

pertumbuhan jamur yang diuji. 

 

Tabel 4. Diameter zona hambat ekstrak n-heksana bonggol nanas 

Konsentrasi Sampel 

(µg/cakram) 

 Diameter Zona Hambat (mm)  

S. aureus S. epidermidis 

100 8,7 9,8 

75 8,4 9,5 

50 8,1 9,1 

Amoxsan® (75µg/cakram) 17,4 19.7 

Kontrol negative - - 
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Tabel 5. Diameter zona hambat senyawa Ac-EH 

Konsentrasi Sampel 

(µg/cakram) 

 Diameter Zona Hambat (mm)  

S. aureus S. epidermidis 

40 9,4 9,1 

30 8,9 8,7 

20 8,5 8,3 

Amoxsan® (30µg/cakram) 18,2 18,8 

Kontrol negative - - 

 

Tabel 2. Diameter zona hambat ekstrak n-heksana bonggol nanas 

Konsentrasi Sampel (µg/cakram) 

 Diameter Zona Hambat (mm)

  

C. Albicans 

100 - 

75 - 

50 - 

ketokonazol (75µg/cakram) 15,4 

Kontrol negatif - 

 

Tabel 3. Diameter zona hambat senyawa Ac-EH 

Konsentrasi Sampel (µg/cakram) 

 Diameter Zona Hambat (mm)

  

C. Albicans 

40 - 

30 - 

20 - 

ketokonazol (30µg/cakram) 12,2 

Kontrol negatif - 

 

Hasil uji aktivitas antimikroba 

akan diketahui jika ada nya zona hambat 

atau zona bening yang ada pada 

sekeliling kertas cakram yang berukuran 

6 mm. Hasil uji menunjukkan bahwa 

ekstrak kasar n-heksana bonggol nanas  

dan senyawa Ac-EH dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen S. aureus 

dan    S. epidermidis sedangkan pada 

jamur C. albicans tidak menunjukkan 

adanya aktivitas yang aktif pada jamur 

yang diuji.

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian 

bahwa bonggol nanas menghasilkan 

ekstrak kasar n-heksana sebanyak 9,48 

gram dan diperoleh senyawa murni  
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yang bewarna putih sebanyak 15,9 mg 

dengan titik leleh 128-130
0
C. Hasil 

karakterisasi senyawa murni  

menggunakan spektroskopi UV 

menunjukkan adanya serapan maksimum 

pada panjang gelombang 206 nm. 

Spektroskopi FTIR menunjukkan adanya 

serapan bilangan gelombang 1047 cm
-1 

(C-O), 1379 cm
-1 

(CH3), 1465 cm
-1

 

(CH2), 2939 cm
-1        

(C-H) alifatik dan 

3309 cm
-1

 (OH). Uji fitokimia 

menunjukkan bahwa krisal  merupakan 

senyawa golongan terpenoid. Hasil uji 

menunjukkan bahwa ekstrak kasar         

n-heksana bonggol nanas dan senyawa 

Ac-EH dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen S. aureus dan    S. 

epidermidis sedangkan pada jamur C. 

albicans tidak menunjukkan adanya 

aktivitas yang aktif pada jamur yang 

diuji. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti menyarankan perlu 

dilakukannya karakterisasi lebih lanjut 

untuk memastikan struktur senyawa  

yang telah diisolasi dari ekstrak              

n-heksana dari bonggol nanas. Selain itu 

juga perlu dilakukan uji aktivitas lebih 

lanjut seperti uji antioksidan, uji 

toksisitas dan uji antidiabetes pada 

bonggol nanas. 
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