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ABSTRACT 

Isolation and antibacterial assay of Isotoma longiflora (Wild.) Presl plants have been 

done. The isolation of secondary metabolites of I. longiflora (Wild.) Presl was carried 

out by maceration method using n-hexane and methanol as solvent. A total of 500 g      

I. longiflora (Wild.) Presl plants yielded 23.31 g and 55.43 g of n-hexane and methanol 

extract, respectively. The methanol extract was fractionated using VLC and column 

chromatography. Antibacterial assay was conducted by the agar diffusion method 

against Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa. The methanol extract and 

fraction exhibited weak activity against two bacterial tested. 
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ABSTRAK 

Isolasi dan uji antibakteri dari tumbuhan Isotoma longiflora (Wild.) Presl telah 

dilakukan. Proses isolasi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut        

n-heksana dan metanol. Sebanyak 500 g tumbuhan I. longiflora (Wild.) Presl 

menghasilkan 23,31 g ekstrak n-heksana dan 55,43 g ekstrak metanol. Ekstrak metanol 

difraksinasi menggunakan kromatografi cair vakum dan kromatografi kolom. Uji 

antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar terhadap Bacillus subtilis dan 

Pseudomonas aeruginosa. Ekstrak metanol dan fraksi menunjukkan aktivitas lemah 

terhadap kedua bakteri uji. 

Kata kunci : difusi agar, Isotoma longiflora (Wild.) Presl, uji antibakteri 
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PENDAHULUAN 

Isotoma longiflora (Wild.) Presl 

merupakan salah satu jenis tanaman 

obat yang awalnya terdapat di Jamaika 

tersebar luas di daerah tropis dan 

subtropis. Isotoma longiflora (Wild.) 

Presl memiliki batang yang tingginya 

sekitar 9-35 cm, daun berwarna hijau 

dengan tepi bergerigi, ukuran daun-

daunnya 7-16 x 1-3,7 cm, memiliki 

mahkota bunga yang putih dan memiliki 

biji berwarna coklat kemerah-merahan 

(Deyuan et al., 2010). Isotoma 

longiflora (Wild.) Presl atau lebih 

dikenal dengan kitolod memiliki khasiat 

sebagai obat mata. Masyarakat di 

daerah Teluk Kuantan Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi, Provinsi Riau menggunakan 

tumbuhan kitolod ini (Safitri et al., 

2009). 

Berdasarkan studi laboratorium 

yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

Isotoma longiflora (Wild.) Presl 

mengandung flavonoid, fenol, 

terpenoid, steroid, alkaloid dan 

memiliki efek antibakteri. Ekstrak 

metanol daun Isotoma longiflora 

(Wild.) Presl mempunyai efek 

antibakteri terhadap Escherichia coli 

yang ditandai dengan terbentuknya zona 

bening di sekitar cakram (Hamidy et al., 

2006).  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Safitri et al (2009), 

ekstrak metanol bagian bunga, batang 

dan daun tumbuhan Isotoma longiflora 

(Wild.) Presl juga mempunyai efek 

antimikroba terhadap Staphylococcus 

aureus. 

Berdasarkan data-data tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap tumbuhan Isotoma 

longiflora (Wild.) Presl yang terdapat di 

sekitar daerah Pangkalan Kerinci dan 

Pekanbaru. Penelitian ini meliputi 

isolasi dan uji aktivitas antibakteri 

senyawa dari ekstrak metanol terhadap 

Bacillus subtilis dan Pseudomonas 

aeruginosa. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain satu set alat 

destilasi, neraca analitik, hot plate, 

bejana kromatografi, satu unit rotary 

evaporator Buchi R-114, ultrasonicator 

(Kerry Pulsatron), lumpang, pipa 

kapiler, lampu UV (254 dan 366 nm), 

satu set alat kromatografi cair vakum, 

inkubator, pipet mikro (10 µL dan 1000 

µL), autoklaf, batang pengaduk, kertas 

cakram, jarum ose, cawan petri, 

inkubator, jangka sorong, kasa steril, 

lampu spritus, spektrofotometer UV-

Visible (Genesys 10S UV-Vis v4.002 

2L9N175013), HPLC (Shimadzu LC 

solution) dan peralatan gelas yang biasa 

dipakai di laboratorium kimia. 

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tumbuhan                

I. longiflora (Wild.) Presl. Bahan yang 

digunakan adalah n-heksana teknis, etil 

asetat teknis, metanol teknis, kloroform 

(Merck), silika gel 60 GF254 Merck 

KGaA 64271 Darmstadt, plat KLT 

GF254, reagen Dragendorff, pereaksi 

Mayer, aluminium foil, aquadest, logam 

magnesium, HCl pekat (Merck), besi 

(III) klorida 1%, kapas, pereaksi 

Liebermann-Burchard, amoniak dan 

H2SO4 pekat (Merck), Nutrient Agar 

(Merck KGaA 64271 Darmstadt), 

Nutrient Broth (Merck KGaA 64271 

Darmstadt), Amoxsan
®
, bakteri uji 

Bacillus subtilis dan Pseudomonas 

aeruginosa. 
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b. Ekstraksi dan isolasi metabolit 

sekunder 

Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan metode maserasi. 

Sebanyak 500 g serbuk kering 

tumbuhan I. longiflora batang, daun dan 

bunga dihaluskan dan dimaserasi 

dengan pelarut n-heksana dan pelarut 

metanol pada suhu kamar. Ekstrak 

tersebut difraksinasi dengan 

kromatografi cair menggunakan pelarut 

n-heksana, etil asetat dan metanol 

secara bergradien dan dilakukan 

pengujian profil KLT. Fraksi 5 

dilanjutkan untuk fraksinasi dengan 

kromatografi kolom dan masing-masing 

fraksi hasil kromatografi kolom diuji 

KLT menggunakan etil asetat 100%. 

Fraksi dengan nomor vial 10 dari hasil 

kromatografi kolom diuji kemurniannya 

dengan menggunakan HPLC 

selanjutnya dikarakterisasi 

menggunakan alat spektrofotometer 

UV. 

c. Uji aktivitas antibakteri 

Media NA dipanaskan  sampai 

mencair dan didinginkan pada suhu 

50
o
C dalam waterbath,  kemudian 

ditambahkan 1 mL biakan bakteri        

B. subtilis dan P. aeruginosa dengan 

OD600nm0,1 ke dalam tabung, 

kemudian dihomogenkan dan dituang 

ke dalam cawan petri. Setelah media  

memadat, kertas cakram yang telah 

ditetesi dengan sampel uji konsentrasi 

1% diletakkan di atas media agar. 

Kontrol positif yang digunakan yaitu 

Amoxsan
® 

dengan konsentrasi 30 

µg/disk dan kontrol negatif yaitu etil 

asetat yang digunakan untuk melarutkan 

sampel. Cawan petri diinkubasi dalam 

inkubator pada suhu 37
o
C. Diameter 

zona bening di sekitar cakram diukur 

setelah diinkubasi selama 24 jam.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tumbuhan I. longiflora 

dikeringanginkan untuk mencapai berat 

konstan agar mengurangi reaksi 

enzimatik yang dapat merusak senyawa 

aktif pada tumbuhan tersebut sehingga 

tumbuhan tersebut menjadi awet, tidak 

rusak dan dapat disimpan dalam jangka 

yang lebih lama. Kemudian tumbuhan 

yang telah kering dihaluskan untuk 

memperbesar luas permukaan sampel 

agar kontak antara sampel dan pelarut 

semakin besar sehingga meningkatkan 

kelarutan senyawa kimia yang ada pada 

sampel. Metode maserasi menggunakan 

alat yang lebih sederhana dan prosesnya 

dapat dilakukan pada suhu ruang 

sehingga dapat menjaga senyawa yang 

terkandung dalam sampel tersebut. 

Metode maserasi yang digunakan pada 

penelitian ini ialah maserasi yang 

dimodifikasi karena menggunakan alat 

ultrasonicator selama 30 menit. Proses 

ekstraksi dapat berlangsung lebih cepat 

jika menggunakan metode ini. Dinding 

sel dari sampel dipecah dengan getaran 

ultrasonik sehingga metabolit sekunder 

yang ada di dalamnya dapat keluar 

dengan mudah dan selanjutnya akan 

dilarutkan dalam pelarut yang 

digunakan. Maserat yang diperoleh 

disaring dan pelarutnya diuapkan 

menggunakan rotary evaporator yang 

bekerja secara in vacuo, karena dalam 

keadaan vakum tekanan akan menjadi 

turun dan pelarut akan mendidih pada 

temperatur lebih rendah dari titik 

didihnya sehingga dapat mengurangi 

kerusakan senyawa yang ada dalam 

sampel. 

Analisis fitokimia merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui 
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kandungan metabolit sekunder dalam 

tumbuhan. Hasil uji fitokimia ekstrak 

heksana dari tumbuhan I. longiflora 

menunjukan bahwa tumbuhan 

mengandung senyawa steroid dan 

alkaloid, sedangkan ekstrak metanol 

menunjukkan bahwa tumbuhan 

mengandung senyawa flavonoid, 

fenolik, steroid dan alkaloid. 

Perendaman serbuk tumbuhan        

I. longiflora dilakukan menggunakan        

n-heksana dan metanol. Pelarut            

n-heksana digunakan untuk melarutkan 

lemak dan senyawa-senyawa non polar, 

proses ini dinamakan defatting, 

sedangkan pelarut metanol digunakan 

untuk melarutkan senyawa alkaloid dan 

senyawa-senyawa polar yang terdapat 

pada tumbuhan I. longiflora tersebut. 

Perlakuan maserasi pada pelarut 

metanol ini dilakukan sampai maserat 

tidak berwarna. Hal ini diperkirakan 

bahwa senyawa yang larut dalam 

metanol telah terekstraksi semua. 

Ekstrak kental yang diperoleh pada 

hasil ekstraksi menggunakan pelarut 

metanol sebanyak 55,43 g (15,10%). 

Pemisahan dengan kromatografi 

cair vakum menghasilkan 11 fraksi dan 

dilakukan uji KLT untuk mengetahui 

pola noda dari masing-masing fraksi. 

Hasil uji KLT masing-masing fraksi 

menghasilkan noda yang terlihat jelas 

dengan menggunakan lampu UV 254 

dan 366 nm. Fraksi  5 sampai 8  dan 

fraksi 9 sampai 11 memiliki nilai Rf 

yang sama maka dilakukan 

penggabungan fraksi (Gambar 1) 

sehingga diperoleh 6 fraksi yaitu Fg 1 

(0,01 g) ; Fg 2 (0,79 g); Fg 3 (0,86 g); 

Fg 4 (0,41 g); Fg 5 (3,59 g);                

Fg 6 (7,37 g). 

 
Gambar 1. Profil KLT kromatografi 

                    kolom 

Fraksi 5 diperoleh berupa padatan 

berwarna kehijauan dan memiliki 

aktivitas antibakteri dengan demikian 

fraksi 5 dilanjutkan dengan pemisahan 

kromatografi kolom. Fraksi 5 dilakukan 

pemisahan dengan kromatografi kolom 

secara bergradien dengan meningkatkan 

kepolaran elusi, dari non polar hingga 

polar. Pemisahan fraksi 5 dengan 

kromatografi kolom diperoleh 105 vial. 

Fraksi nomor vial 10 dipilih untuk diuji 

KLT karena berupa padatan sedangkan 

yang lainnya ada yang berupa karamel. 

Fraksi ini berupa padatan putih 

kehijauan sebanyak 0,02 g dan lebih 

sedikitnya noda pada plat KLT sehingga 

dilanjutkan dengan analisis HPLC. 

Berdasarkan data kromatogram HPLC 

terdapat 3 puncak utama sehingga 

senyawa ini dikatakan tidak murni 

(Gambar 2).  

Spektrum UV menunjukkan 

adanya eksitasi elektron π→π* pada 

panjang gelombang 209 nm (absorbansi 

0,469), 232 nm (absorbansi 2,537), 

sedangkan pada panjang gelombang 

268 nm (absorbansi 1,321) dan 282 nm 

(absorbansi 1,120) terjadi eksitasi 

elektron n→π*. Serapan maksimum ini 

menunjukkan adanya ikatan rangkap 

terkonjugasi pada senyawa tersebut.  
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Gambar 2. Data kromatogram HPLC 

Tabel 1 :  Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol dan fraksi 10 kromatografi 

 kolom terhadap Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa 

Senyawa 
Diameter Zona Bening (mm) 

Bacillus subtilis Pseudomonas aeruginosa 

Amoxsan
®

 10,25 11,25 

Kontrol negatif - - 

Fraksi 10 hasil kromatografi kolom 7,00 6,75 

Ekstrak methanol 6,50 6,75 

Uji aktivitas antibakteri dilakukan 

dengan metode difusi agar terhadap 

bakteri B. subtilis dan P. aeruginosa. 

Etil asetat sebagai kontrol negatif dan 

Amoxsan
®

 sebagai kontrol positif 

 Berdasarkan uji antibakteri 

menunjukkan bahwa ekstrak dan 

sampel uji memberikan hasil yang 

positif terhadap bakteri B. subtilis dan                  

P. aeruginosa (Tabel 1). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil identifikasi 

fitokimia ekstrak metanol mengandung 

senyawa flavonoid, fenolik, steroid dan  

alkaloid dan spektrum UV dari fraksi 10 

hasil kromatografi kolom menunjukkan 

serapan pada panjang gelombang 209, 

232, 268 dan 282 nm. Hasil uji aktivitas 

antibakteri yang dilakukan, ekstrak 

metanol dan fraksi 10 hasil 

kromatografi kolom memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri B. subtilis 

dan P. aeruginosa. 
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