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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Lumut Hati Dumortiera hirsuta

Klasifikasi Bryophyta terdiri dari tiga kelas, yaitu Hepaticopsida (lumut 

hati), Anthocerotopsida (lumut tanduk) dan Bryopsida (lumut sejati) (Tyagi dan 

Pande, 2007). Lumut hati dapat hidup dan tumbuh dengan baik pada tempat yang 

kelembabannya tinggi dan tempat-tempat teduh yang tidak menerima cahaya secara 

langsung. Oleh karena itu, tubuh lumut hati mempunyai struktur yang hygromorph

(dalam tubuhnya terdapat rongga-rongga udara), xeromorf  (dalam tubuhnya terdapat 

alat penyimpan air), epifit (hidup di kulit kayu) dan saprofit (Tjirosoepomo, 2005). 

Lumut hati memiliki struktur atas dua bentuk, yaitu lumut yang memiliki struktur 

daun dan yang hanya memiliki talus (Gradstein, 2005 dalam Fadhilla, 2010). 

Dumortiera hirsuta merupakan salah satu lumut hati bertalus yang memiliki karakter 

khas, yaitu di permukaan atas reseptakel alat reproduksi betina terdapat rambut-

rambut, talus tidak berpori dan pada sayatan melintang terdapat susunan sel yang 

rapat (compact parenkimatis) (Robi’ah, 2009). 

Dumortiera hirsuta adalah nama jenis lumut hati yang ditempatkan dalam 

famili Marchantiaceae. Tanaman ini masih belum memiliki ruang udara dan filamen 

asimilasi yang merupakan salah satu sifat dan ciri dari suku  Marchantiaceae (Sulastri

dan Sujadmiko, 1992 dalam Sujadmiko et al., 2002).
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2.1.1 Klasifikasi Dumortiera hirsuta

Adapun klasifikasi Dumortiera hirsuta menurut (Semple, 1999; Anonim,

2006) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Hepatophyta

Kelas : Marchantiopsida

Ordo : Marchantiales

Famili : Marchantiaceae

Genus : Dumortiera

Spesies : Dumortiera hirsuta

2.1.2 Morfologi Dumortiera hirsuta

Secara morfologis lumut hati D. hirsuta gametofitnya berupa frondose (talus) 

yang dorsiventral, tipis lunak, percabangannya dikotom, berwarna hijau gelap sampai 

hijau kekuningan, tersusun overlapping. Di bagian dorsal terdapat alat reproduksi 

seksual betina (arkegonium) yang duduk pada tangkai di bagian terminal, terdapat 

rambut-rambut di permukaan atas reseptakel. Di bagian ventral talus terdapat rhizoid. 

(Robi’ah, 2009).
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       Gambar 2.1. Lumut hati Dumortiera hirsuta
        Ket : Bar = 3 cm

(Sumber : Dokumen pribadi)

2.1.3 Habitat dan penyebaran Dumortiera hirsuta

Dumortiera hirsuta sering berada pada permukaan granit tetesan air yang 

curam di dekat air terjun, tapi lumut ini juga dapat ditemukan pada tepi aliran sungai 

yang deras, berada pada batu karang di bawah permukaan air dalam waktu yang lama. 

(Vieira et al., 2005). Lumut hati ini juga terdapat pada substrat tanah atau batuan di 

dinding gua bagian luar (Robi’ah, 2009).

2.1.4 Kandungan dan manfaat lumut hati

Tumbuhan lumut diketahui memiliki kandungan senyawa bioaktif dengan 

beragam aktivitas biologis (Fadhilla, 2011). Lumut hati (Hepaticeae) berbeda dengan 

kelas tumbuhan lumut yang lainnya karena lumut hati megandung sejenis minyak 

dalam tubuhnya atau yang dikenal sebagai ”oil bodies” yang mengandung senyawa 

metabolit sekunder (Ismiarni, 2008).
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Pada umumnya ekstrak dari lumut hati mengandung isoflavonoid, flavonoid, 

bioflavonoid yang efektif menghambat mikroorganisme (Ilhan et al., 2006). Unsur 

utama pada lumut hati Marchantia convoluta adalah flavonoid, triterpenoid dan 

steroid. Flavonoid yang berasal dari M. convoluta sebagian besar terdiri dari 

quercetin, luteolin, apigenin dan O- dan C-glikosida. Lumut hati M. convoluta sangat 

kuat menghambat Staphylococcus aureus, Bacillus enteridis, Diplococcus pneumonia

serta zat-zat antibiotik, antiinflammatory dan pengaruh – pengaruh diuretik pada tikus 

(Xiao et al., 2006). Senyawa-senyawa fenolik dari Marchantia polymorpha sejumlah 

besar dikarakteristik dalam bentuk senyawa lipofilik dan hidrofilik, termasuk flavon 

dan flavon glikosida yang dikestrak dengan menggunakan pelarut metanol (Adam 

dan Beckert, 1994 dalam Fadhilla, 2010). Junairiah et al. (2010) melaporkan bahwa 

lumut hati Dumortiera hirsuta mengandung golongan senyawa aktif flavonoid, 

alkaloid dan steroid. 

2.2   Tinjauan Senyawa Metabolit

Tumbuhan memiliki dua macam senyawa metabolit, diantaranya adalah 

senyawa metabolit primer dan senyawa metabolit sekunder. Senyawa metabolit 

primer merupakan keseluruhan proses sintesis dan perombakan zat yang dilakukan 

oleh organisme untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Senyawa yang termasuk 

senyawa metabolit primer, yaitu  polisakarida, protein, lemak, asam nukleat, dan lain 

– lain. Sedangkan senyawa   metabolit   sekunder   adalah   senyawa  kimia    yang 

bukan merupakan senyawa yang terpenting bagi eksistensi suatu organisme. Senyawa 

yang termasuk senyawa metabolit sekunder adalah  senyawa terpen, alkaloid, 
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senyawa fenolik, dan lain - lain (Kristanti et al., 2008). Setiap organisme biasanya 

menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda – beda, bahkan mungkin 

satu senyawa metabolit sekunder hanya ditemukan dalam satu spesies dalam satu 

kingdom. Senyawa ini juga tidak selalu dihasilkan, tetapi hanya pada saat dibutuhkan 

saja atau pada fase- fase tertentu. Fungsi senyawa metabolit sekunder adalah untuk 

mempertahankan diri dari lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya untuk 

mengurangi hama dan penyakit, menarik pollinator dan sebagai molekul sinyal 

(Soepriyono, 2007). 

2.2.1 Golongan senyawa metabolit sekunder

Golongan senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antimikroba 

salah satunya adalah senyawa fenol. Flavonoid merupakan golongan terbesar 

senyawa fenol alam. Flavonoid terdapat dalam tumbuhan sebagai campuran, jarang 

sekali dijumpai hanya flavonoid tunggal dalam jaringan tumbuhan. Di samping itu, 

sering terdapat campuran yang terdiri atas flavonoid yang berbeda kelas. 

Penggolongan jenis flavonoid dalam jaringan tumbuhan mula – mula didasarkan pada 

telaah sifat kelarutan dan reaksi warna. Kemudian diikuti dengan pemeriksaan ekstrak 

tumbuhan yang telah dihidrolisis secara kromatografi (Harborne, 1987).

2.3 Skrining Fitokimia Ekstrak Dumortiera hirsuta

Salah satu pendekatan untuk penelitian tumbuhan antimikroba adalah 

penapis senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman. Cara ini digunakan untuk 

mendeteksi senyawa tumbuhan berdasarkan golongannya. Metode yang telah 
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dikembangkan dapat mendeteksi adanya golongan senyawa alkaloid, flavonoid, 

senyawa fenolat, tannin, saponin, kumarin, quinon, steroid/terpenoid (Tyler, 1988).

Skrining fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam penelitian fitokimia. 

Secara umum metodenya sebagian besar merupakan reaksi pengujian warna dengan 

suatu pereaksi warna. Salah satu hal penting yang berperan dalam prosedur skrining 

fitokimia adalah pemilihan pelarut untuk ekstraksi (Kristanti et al., 2008).

2.4 Tinjauan Antimikroba

Antimikroba adalah bahan yang bisa menganggu pertumbuhan dan  

metabolisme mikroba. Banyak faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi 

penghambatan atau pembasmian mikroorganisme oleh bahan antimikroba, yaitu:

1. Konsentrasi atau intensitas zat antimikroba, semakin tinggi konsentrasi zat 

antimikroba (sampai suatu batas tertentu) maka mikroba akan terbunuh lebih 

cepat. 

2. Jumlah mikroorganisme, semakin lama waktu penghambatan, semakin banyak 

sasaran yang terpapar. Semakin banyak sasaran, semakin lama pula waktu yang 

dibutuhkan untuk mengenai sasaran apabila semua kondisi yang lain konstan. 

Hal ini dapat diantisipasi dengan pemberian perlakuan yang lebih lama untuk 

jumlah sel yang banyak.

3. Suhu, kenaikan suhu dapat menaikkan efektivitas bahan antimikroba.

4. Spesies mikroorganisme, senyawa antimikroba tidak mempunyai aktivitas yang 

sama terhadap bakteri, fungi, virus, dan mikroba lainnya. Spora lebih tahan 

daripada sel vegetatif. Begitu juga dengan ketahahanan bakteri gram positif 
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terhadap senyawa antimikroba berbeda dengan gram negatif. Oleh karena itu, 

penggunaan suatu senyawa antimikroba harus dipilih berdasarkan organisme 

sasaran.

5. Adanya bahan organik, kehadiran bahan organik asing menurunkan efektivitas 

zat kimia antimikroba melalui mekanisme inaktivasi zat antimikroba.

6. pH, mikroorganisme yang hidup pada pH asam biasanya mati pada suhu yang 

lebih rendah dan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan 

mikroorganisme yang sama dalam lingkungan basa  (Pelczar dan Chan, 1988).

2.4.1 Mekanisme kerja antimikroba

Secara umum, serangan suatu bahan antimikroba dapat diduga dengan

mengetahui struktur dan komposisi mikroba. Suatu sel hidup yang normal memiliki 

dinding sel, membran sitoplasma yang tersusun oleh sejumlah besar protein, asam 

nukleat, dan senyawa lainnya. Kerusakan pada salah satu penyusun sel dapat 

mengawali terjadinya perubahan yang menuju kematian sel tersebut. Mekanisme 

daya kerja antimikroba terhadap sel antara lain dengan merusak dinding sel, 

mengganggu permeabilitas membrane sel, merusak molekul protein dan asam 

nukleat, menghambat aktivitas enzim, dan menghambat sintesa asam nukleat (Pelczar 

dan Chan, 1988).
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Gambar 2.2. Mekanisme kerja antimikroba
(Sumber : Tortora et al., 2007)

2.4.2 Penentuan aktivitas antimikroba

Tiap spesies atau galur organisme memiliki tingkatan kerentanan yang 

berbeda terhadap zat antimikroba. Untuk mengetahui kerentanan suatu 

mikroorganisme terhadap antimikroba dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu :

1. Metode pengenceran tabung (tube dilution)

Metode ini digunakan untuk menetapkan jumlah terkecil zat antimikroba yang 

dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme secara in vitro. 

Jumlah tersebut sebagai KHM (Konsentrasi Hambatan Minimum atau Minimal 

Inhibitory Concentration).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Respon Ekstrak Etil Asetat Lumut Hati 
(Dumortiera hirsuta) sebagai Antimikroba terhadap Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus dan Candida albicans

Muhimatus Sa’diyah



15

2. Metode cawan piringan kertas (paper disk plate)

Metode ini  merupakan cara yang paling umum untuk menetapkan kerentanan 

mikroorganisme terhadap suatu zat antimikroba. Piringan kertas kecil yang 

mengandung zat antimikroba yang berbeda – beda dalam jumlah tertentu 

diletakkan pada permukaan cawan yang telah diinokulasi. Setelah inkubasi, 

dilakukan pengamatan terhadap adanya zona hambat (daerah jernih) di 

sekeliling piringan yang menunjukkan bahwa organisme itu dihambat 

pertumbuhannya oleh zat antimikroba tersebut yang merembes dari piringan ke 

dalam agar (Pelczar dan Chan, 1988).     

2.5 Tinjauan Bakteri Escherichia  coli

2.5.1 Klasifikasi bakteri Escherichia coli

Klasifikasi Escherichia coli sebagai berikut :

Kingdom : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gamma proteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Famili : Enterobacteriaceae

Genus : Escherichia

Spesies : Escherichia coli  (Todar, 2008)

2.5.2 Morfologi bakteri Escherichia coli

Bakteri Escherichia coli memiliki bentuk tubuh batang lurus, dengan ukuran 

1,1 -1,5 μm x 2,0-6,0 μm, motil dengan flagellum peritrikus atau nonmotil, gram 
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negatif. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrien sederhana. Laktosa

difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas (Pelczar dan 

Chan, 1988).

Gambar 2.3. Bakteri Escherichia coli
(Sumber : Carr, 2006)

2.5.3 Patogenitas bakteri Escherichia coli

Escherichia coli adalah spesies yang paling penting dari genus Escherichia 

dan merupakan flora normal yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran kencing, 

luka, bakterimia, septisemia dan meningitis serta infeksi gastrointestinal (Gani, 

2003). Escherichia coli merupakan flora normal didalam usus manusia dan akan 

menimbulkan penyakit bila masuk ke dalam organ atau jaringan lain. Bakteri ini 

dapat menimbulkan pneumonia, endokarditis, infeksi pada luka, abses pada berbagai 

organ, meningitis dan dapat menyebabkan penyakit diare (Entjang, 2003). 
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2.6 Tinjauan Bakteri Staphylococcus aureus  

2.6.1 Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus  

Klasifikasi Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut :

Kingdom : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Ordo : Bacillales

Famili : Staphylococcacea

Genus : Staphylococcus

Spesies : Staphylococcus aureus (Todar, 2008)

2.6.2 Morfologi bakteri Staphylococcus aureus  

Bakteri Staphylococcus aureus memiliki sel – sel yang tertata berbentuk 

bulat kecil, bersifat anaerob fakultatif, membentuk sitokrom hanya pada kondisi 

aerob dan bersifat relatif tahan terhadap pengeringan. Bakteri ini bersifat patogen 

oleh toksin dan eksoenzim (Schlegel, 1994). Sel – sel berbentuk seperti bola, 

berdiameter 0,5 – 1,5 μm, terdapat tunggal dan berpasangan, dan secara khas 

membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombol yang tidak 

teratur, nonmotil. Tidak   diketahui adanya stadium istirahat, gram   positif. 

Dinding sel    mengandung   dua komponen utama, yaitu peptidoglikan serta asam   

tekoat yang   berkaitan dengannya. Metabolisme dengan respirasi dan   fermentatif. 

Anaerob   fakultatif, tumbuh   lebih  cepat   dan   lebih   banyak   dalam keadaan 
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aerobik. Suhu optimum 35 sampai 400C. Terutama berasosiasi dengan kulit, kelenjar 

kulit, dan selaput lender hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas, dan banyak 

galur yang merupakan patogen potensial (Pelczar dan Chan, 1988).   

Gambar 2.4. Bakteri Staphylococcus aureus
(Sumber : Carr, 2001)

2.6.3 Patogenitas bakteri Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus adalah spesies Staphylococci yang paling 

mematikan. Beberapa racun dan enzimnya bertindak sebagai media perusak pada 

jaringan dan mampu berkembang pada tempat  infeksi. Beberapa infeksi dapat 

dengan cepat menjadi ancaman jika tidak segera diobati dengan tepat. Tempat infeksi 

pada kulit yaitu folikel rambut kemudian menyebar lebih dalam menyebabkan bisul. 

Perusakan alami dari bakteri ini selalu memberikan hasil yang lebih dalam dan 

mampu menyebar pada organ dalam lainnya (Bailey dan Scott, 2002).
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2.7 Tinjauan Fungi  Candida albicans

2.7.1 Klasifikasi fungi  Candida albicans

Klasifikasi Candida albicans sebagai berikut :

Kingdom : Fungi

Filum : Ascomycota

Kelas : Ascomycetes

Ordo : Saccharomycetales

Famili : Saccharomycetaceae

Genus : Candida

Spesies : Candida albicans (Mainous dan Pomeroy, 2010)

2.7.2 Morfologi fungi Candida  albicans

Candida  albicans memiliki bentuk sel yang bermacam – macam. Fungi ini 

menghasilkan banyak pseudomiselium. Dapat terbentuk miselium sejati dan 

klamidospora. Blastospora dapat dijumpai pada posisi yang khas menurut masing –

masing spesies. Perkembangan vegetatif ialah melalui penguncupan multilateral. 

Disimilasi mungkin oksidatif, tetapi pada banyak spesies juga sangat fermentatif. Di 

dalam medium cair dapat terbentuk endapan, seringkali berbentuk cincin, dan pelikel 

(Pelczar dan Chan, 1988).
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Gambar 2.5. Fungi Candida albicans
(Sumber : Anonim, 2009)

2.7.3 Patogenitas fungi Candida  albicans

Pada manusia, Candida albicans sering ditemukan di dalam mulut, feses, 

kulit, dan di bawah kuku orang sehat. Candida albicans dapat membentuk 

blastospora dan hifa, baik dalam biakan maupun dalam tubuh. Kelainan jaringan yang 

disebabkan C. albicans dapat berupa peradangan, abses kecil atau granuloma. Pada 

kandidiasis sistemik, alat dalam yang terbanyak terkena adalah ginjal, yang dapat 

hanya mengenai korteks, atau korteks dan medulla dengan terbentuknya abses kecil –

kecil berwarna keputihan (Hendrawati, 2008).

2.8 Tinjauan Ekstraksi Dumortiera hirsuta

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan substansi dari suatu bahan

menggunakan pelarut yang sesuai. Metode ekstraksi yang digunakan sangat 

bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diektraksi dan pada 

jenis senyawa yang akan diisolasi (Kristanti et al., 2008).
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2.8.1 Metode dan jenis ekstraksi

Berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, dapat dibedakan dua macam 

ekstraksi yaitu sebagai berikut :

1. Ekstraksi padat – cair jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam 

campurannya yang berbentuk padat. Proses ini paling banyak ditemui di 

dalam usaha untuk mengisolasi suatu substansi yang terkandung di dalam 

suatu bahan alam. Contohnya : maserasi, destilasi uap air.

2. Ekstraksi cair – cair jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam 

campurannya yang berbentuk cair.

Berdasarkan proses pelaksanaanya, ekstraksi dapat dibedakan sebagai 

berikut :

1. Ekstraksi yang berkesinambungan (continuous extraction)

Dalam ekstraksi ini pelarut yang sama dipakai berulang – ulang sampai 

proses ekstraksi selesai. Contohnya : perkolasi, soxhletasi, destilasi uap 

air.

2. Ekstraksi bertahap (bath extraction)

Dalam ekstraksi ini pada tiap tahap selalu dipakai pelarut yang baru 

sampai proses ekstraksi selesai (Kristanti et al., 2008).

Menurut Kurnia (2010), ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan 

cara dingin dan panas. Cara dingin yaiu metode maserasi dan perkolasi, sedangkan 

cara panas antara lain yaitu metode reflux, soxhlet, digesti, destilasi uap, dan infus.
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Maserasi merupakan proses pengambilan komponen target yang 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia ke dalam pelarut yang sesuai 

dalam jangka waktu tertentu. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan 

terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah (proses difusi). 

Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan 

di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi sesekali dilakukan pengadukan 

dan juga pergantian pelarut. Residu yang diperoleh dipisahkan kemudian filtratnya 

diuapkan (Sudjadi, 1986 dalam Perwatasari, 2011).

2.8.2   Faktor – faktor yang mempengaruhi pelarut untuk ekstraksi

Bernasconi et al. (1995) menyatakan pemilihan pelarut pada umumnya 

dipengaruhi oleh faktor – faktor berikut ini :

a. Selektifitas

Pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, bukan 

komponen – komponen lain dari bahan ekstraksi

b. Kelarutan

Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan kemampuan 

ekstrak yang besar (kebutuhan pelarut lebih sedikit)

c. Kemampuan untuk tidak saling bercampur

Pada ekstraksi cair-cair pelarut tidak boleh atau hanya secara terbatas 

larut dalam bahan ekstraksi
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d. Kerapatan

Terutama pada ekstraksi cair-cair sedapat mungkin terdapat perbedaan 

kerapatan yang besar antara pelarut dan bahan ekstraksi

e. Reaktivitas

Pada umumnya pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia 

pada komponen – komponen bahan ekstraksi

f. Titik didih

Karena ekstrak dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara 

penguapan, destilasi, atau reaktivikasi, maka titik didih kedua bahan itu 

tidak boleh terlalu dekat

g. Kriteria yang lain

Pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak 

beracun, tidak terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, 

tidak korosif, tidak menyebabkan timbulnya emulsi, memiliki viskositas 

yang rendah dan stabil secara termis karena hampir tidak ada pelarut yang 

mempunyai semua syarat di atas maka hanya untuk proses ekstraksi harus 

dicari pelarut yang paling sesuai. 
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