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RINGKASAN 

Telah dilakukan skrining aktivitas antibakteri dari 

beberapa tanaman suku Guttiferae yaitu Calophyl1um inophy-

11um LINN, Garcinia dulcis KURZ, Garcinia mangostana LINN 

dan Messua ferre. LINN, masing-masing dar! bag ian daun, 

batang dan akar kecuali aka,.. Hessua ferrea. 

Serbuk kering dari masing-masing bagian tanaman 

diekstraksi dengan metanal secara maserasi dan disertai 

dengan ultrasonik. Setelah dilakukan penentuan aktivitas 

antibakteri terhadap semua akstrak metanal secara difusi

perforasi terhadap bakteri uji Bacillus subtilis ATeC 6633, 

Staphylococcus aureus Alec 25923, Escherichia coli ATeC 

25922 dan Pseudomonas aeruginosa ATeC 27853, didapatkan 

ekstrak akar Garcinid dulcis memberikan aktivitas 

terbesar, sehingga terpi1ih sebagai tanaman yang diiso1asi. 

Serbuk akar Garcinid dulcis diekstraksi bertingkat 

dengan pe1arut berturut-turut n-heksana, dik10rmetana dan 

metano1 secara remaserasi didapatkan fi1trat H. fi1trat 0 

dan fi1trat M yang se1anjutnya setelah diuapkan dengan 

pengurangan takanan dipero1eh ekstrak H (EH)' ekstrak 0 

(ED) dan ekstrak M (EM) • Sete1ah dilakukan penentuan 

aktivitas antibakteri terhadap EH. ED dan EM diperoleh 

hasi1 EM memberikan aktivitas terbesar dan sete1ah 

dilakukan skrining kandungan diperoleh hasil adanya 

senyawa golongan flavonoid. 

Terhadap EM dilakukan pemisahan komponen-
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komponennya dengan ekstraksi kocok menggunakan metode 

CHARAUX-PARIS berturut-turut dengan pelarut eter. etil 

asetat dan metanol sehingga diperoleh fasa eter (FE)' fasa 

etil asetat (FEA) dan fasa matanol (FH)' Setelah dilakukan 

penentuan aktivitas antibakteri terhadap FE' FEA dan FH 

didapatkan bahwa FEA menunjukkan aktivitas terbesar. maka 

dipilih sebagai fasa ekstrak yang diisolasi. 

Isolas1 komponen akt1f dilakukan dengan kromatograf1 

oepat cara vakum mengaunakan fasa diam serbuk silika gel 

60 (35 - 70 mesh ASTH), fasa gerak campuran etil asetat 

dan metanol dimulai dari etil asetat 100X. 80X, 60%. 40%. 

20X dan OX sehingga dipero1eh 6 deret fraksi. Setelah di

lakukan penentuan aktivitas antibakteri fraksi-fraksi. 

diperoleh hasil pada fraksi-fraksi deret ke-I menunjukkan 

aktivitas dan setelah dipekatkan menQhasilkan kristal 

berwarna kuning yang selanjutnya direkristalisasi dengan 

air panas. 

Uji kemurnian kristal iaolat 

fraksi yang aktif dilakukan dengan 

dari maains-masing 

KromatoQrafi Lapisan 

Tipis menggunakan fasa diam silika gel 60 GF dan berbagai 

fasa gerak yaitu : a) n-butanol asam asetat air (4 : 1 

: 5); b) etil asetat : piridina aaam asetat air ( 36 

36 7 21); c) tersier butil alkohol asam asetat : air 

(3 1 1) serta Kromatografl Lapisan Tlpis dua arah 

dengan fasa gerak n-butanol asam aaetat : air (4 : 1 :5) 

dan asam asetet : air (15 85). diperoleh hasil semua 

kristal isolat dari fraksi yang aktif menunjukkan bercak 
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tunggal be~wa~na kuning dengan penampak be~cak uap amania 

atau asam sitrat-bo~at/metanol. 

Pada uj! kemurnian isolat manggunakan HPLC dengan 

kolom RP-18 (E. Merck) dan fasa oe~ak metanol-ai~ (55-45) 

isok~atik serta diukur pada panjang gelombang 254 nm, 

menunjukkan hasil adanya 3 puncak pada kromatogram dengan 

wak tu retensi yang be,rbeda. 

Penentuan aktivitas antibakteri i90lat terhadap ke-4 

bakteri uji secara difusi-perforasi menunjukkan adanya 

aktivitas terhadap bakteri uji Gram (+), tetapi terhadap 

bakteri uji Gram (-) tidak menunjukkan adanya aktivitas. 
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