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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Kaempferia galanga L 

2.1.1. Klasifikasi tanaman  (Van Steenis, 1947) 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Kaempferia 

Spesies  : Kaempferia galanga L 

 
Gambar 2.1 Tanaman Kaempferia galanga L (http://pacificbulbsociety.org) 

 

2.1.2. Nama Daerah 

Cekur, cekuoe, cengkor, cakue, kencor, tekur, sikor, soku, 

sikuku, sokung, kopuk, bataka, sogi, mauli, umpa, watan, humo poto, 

ukap, onegai (Depkes RI, 1997).  
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2.1.3. Lokasi Tumbuh 

Kencur tumbuh di berbagai dataran rendah bahkan pegunungan 

dengan ketinggian antara80-700m. Tanaman ini akan tumbuh dengan baik 

dan subur pada tanah yang gembur dan akan tumbuh lebih baik lagi pada 

tempat yang sedikit terlindungi (Syukur et al, 2001). 

 

2.1.4. Deskripsi Tanaman (Depkes RI, 1989) 

Habitus : terna yang hampir menutup tanah, tidak berbatang, 

rimpang bercabang dan berdesak-desakan. 

Daun  : daun berbentuk jorong lebar sampai hampir bundar, 

pangkal hampir berbentuk jantung, ujung mendadak 

lancip, bagian atas tidak berambut, bagian bawah 

berambut halus, pinggir bergelombang berwarna 

merah kecoklatan, bagian tengah berwarna hijau, 

pinggir helai daun 7cm sampai 15cm, lebar 2cm 

sampai 8cm, tangkai pendek, berukuran 3mm sampai 

10mm, pelepah terbenam dalam tanah, panjang 1,5cm 

sampai 3,5cm, berwarna putih 

Bunga : perbungaan, panjang 4cm dan mengandung 4 sampai 12 

bunga. Kelopak berbentuk tabung, panjang lebih 

kurang 3cm, bergerigi 2 sampai 3 buah. Tajuk 

berwarna putih dengan tabung panjang 2,5cm sampai 

5cm, ujung berbelah-belah berbentuk pita, panjang 

2,5cm sampai 3cm, lebar 1,5mm sampai 3mm 

Akar : akar berbentuk gelendong, kadang-kadang berumbi, 

panjang 1cm sampai 1,5cm 
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Rimpang : rimpang pendek berwarna coklat, berbentuk jari dan 

tumpul. Bagian luarnya seperti bersisik. Daging 

rimpang tidak keras, rapuh, mudah patah dan bergetah. 

Berbau harum dengan rasa pedas yang khas 

 

2.1.5. Kegunaan tanaman 

Kencur telah dimanfaatkan cukup banyak sebagai tonikum yaitu 

sebagai obat bengkak-bengkak, reumatik, obat batuk, obat sakit perut, 

menghilangkan keringat, penambah nafsu makan, infeksi bakteri, 

ekspektoran (memperlancar keluarnya dahak), disentri, karminatif, 

mengahngatkan badan, pelangsing, penyegar, mengobati luka dan bengkak 

perut, encok. Rimpang kencur berkhasiat untuk obat batuk, pengompresan 

bengkak, penambah nafsu makan dan juga sebagai minuman segar 

(Rukmana, 1994). 

Untuk pengobatan masuk angin, tetanus, radang lambung, obat 

kumur, obat sakit kepala, batuk, pilek, perut nyeri, bengkak, muntah-

muntah, panas dalam, keracunan, demam malaria. 

  

2.1.6. Kandungan kimia 

Rimpang kencur mengandung alkaloid, pati, gom, bahan lemak 

dengan cairan beraroma harum, substansi kristal padat, mineral, dan minyak 

atsiri yang dilaporkan mengandung lebih dari 54 komponen dengan 

kandungan utama etil-p-metoksisinamat (16,5%), 1,8 cineol (5,7%), borneol 

(2,7%), terpenoid (16,4%), γ-carene (3,3%) dan pentadekana (9%) (Nerle et 

al, 1984). 
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2.2. Tinjauan EPMS 

Isolat EPMS didapat dari proses isolasi rimpang kencur  yang 

termasuk dalam golongan senyawa ester yang mengandung cincin benzena 

dan gugus metoksi yang bersifat nonpolar dan juga gugus karbonil yang 

mengikat etil yang bersifat sedikit polar sehingga dalam ekstraksinya dapat 

menggunakan pelarut-pelarut yang mempunyai variasi kepolaran yaitu 

etanol, etil asetat, metanol, air, dan heksana (Barus, 2009). 

Senyawa EPMS mempunyai rumus molekul C12H14O3, dengan 

berat molekul 206,24. Senyawa EPMS berupa kristal putih, dengan jarak 

lebur 48-49oC (Ekowati et al, 2009) 

 
Gambar 2.2 Struktur Senyawa Etil p-metoksisinamat (Ekowati et al, 2009). 

 

2.3. Tinjauan tentang APMS 

Isolat APMS didapat dari hidrolisis EPMS pada suasana basa. 

Senyawa APMS memiliki rumus molekul C10H10O3 dengan berat molekul 

178,18. Senyawa APMS merupakan kristal putih bentuk jarum dengan jarak 

lebur 172-174oC (Ekowati et al, 2009) 
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Gambar 2.3 Struktur senyawa APMS (Ekowati et al, 2009). 

 

2.4 Tinjauan tentang Ekstrak 

2.4.1. Definisi ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senywa aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

telah ditetapkan. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan 

baku obat secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan secara 

destilasi dengan pengurangan tekanan, agar bahan sesedikit mungkin 

terkena panas (Ditjen POM, 2000). 

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat 

dipandang sebagai bahan awal, bahan antara atau bahan produk jadi. 

Ekstrak sebagai bahan awal dianalogkan sebagai komoditi bahan baku obat 

dengan teknologi fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai 

bahan antara berarti masih menjadi bahan yang dapat diproses lagi menjadi 

fraksi-fraksi, isolat senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran 

dengan ekstrak lain. Ekstrak sebagai produk jadi berarti ekstrak yang berada 

dalam sediaan obat jadi siap digunakan oleh penderita (Ditjen POM, 2000). 
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2.4.2. Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh 

kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. Ekstrak 

adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia 

nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya 

matahari langsung, ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk. 

Cairan penyari yang digunakan air, etanol dan campuran air etanol (Ditjen 

POM, 2000). 

 

2.4.3. Metode ekstraksi 

2.4.3.1. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut 

1. Cara dingin  

a. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi 

dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada kesetimbangan. 

Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinyu (terus-

menerus). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut 

setelah maserasi pertama dan seterusnya. Keuntungan metode ini adalah 

peralatannya sederhana, sdangkan kerugiannya antara lain waktu yang 

diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, cairan penyari yang 

digunakan lebih banyak dan tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang 

mempunyai tekstur keras (Ditjen POM, 2000). 
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b. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

smpurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperaut 

ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi 

antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus 

menerus sampai diperoleh ekstrak perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan 

(Ditjen POM, 2000). 

2. Cara panas 

a. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif 

konstan dengan adanya pendinginan balik. Umumnya dilakukan 

pengulangan proses pada residu pertama sebanyak 3-5 kali sehingga dapat 

termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM, 2000). 

b. Soxhlet 

Soxhlet adalah suatu metode ekstraksi menggunakan pelarut yang 

selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik (Ditjen POM, 2000). 

c. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara 

umum dilakukan pada temperatur 40-50 oC (Ditjen POM, 2000). 

d. Infus 

 Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas 

air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 

96-98 oC) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Ditjen POM, 2000). 
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e. Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≤ 30 oC) dan 

temperatur sampai titik didih air (Ditjen POM, 2000). 

3. Cara Ekstraksi Lainnya 

a. Ekstraksi Berkesinambungan 

Proses ekstraksi yang dilakukan berulang kali dengan pelarut yang 

berbeda atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya tersusun berurutan 

beberapa kali. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi jenis 

pelarut dan dirancang untuk bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam 

beberapa bejana ekstraksi (Ditjen POM, 2000). 

b. Superkritikal Karbondioksida 

Penggunaan prinsip superkritik untuk ekstraksi serbuk simplisia, dan 

umumnya digunakan gas karbondioksida. Dengan variabel tekanan dan 

temperatur akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang sesuai 

untuk melarutkan golongan senyawa kandungan tertentu. Penghilangan 

cairan pelarut dengan mudah dilakukan karena karbondioksida menguap 

dengan mudah, sehingga hampir langsung diperoleh ekstrak (Ditjen POM, 

2000). 

c. Ekstraksi Ultrasonik 

Getaran ultrasonic (> 20.000 Hz.) memberikan efek pada proses 

ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, 

menimbulkan gelembung spontan (cavitation) sebagai stress dinamik 

(Ditjen POM, 2000). 

d. Ekstraksi Energi Listrik 

Energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan magnet 

serta electrig-discharge yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI PENETRASI IN VIVO LIPOSOM... 
FARIS SETIAWAN BASTOMI



14 
 

 
 

hasil dengan prinsip menimbulkan gelembung spontan dan meyebarkan 

gelombang tekanan berkecepatan ultrasonik (Ditjen POM, 2000). 

e. Ekstraksi dengan microwave 

Microwave-assisted extraction (MAE) merupakan teknik untuk 

mengekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam bahan tanaman dengan 

bantuan energi gelombang mikro. Teknologi tersebut cocok bagi 

pengambilan senyawa yang bersifat termolabil karena memiliki kontrol 

terhadap temperatur yang lebih baik dibandingkan proses pemanasan 

konvensional (Ventakesh dan Raghavan, 2004). Dengan adanya gelombang 

mikro akan dapat mempercepat kelarutan, pengeringan, acidic digestion, 

ekstrak senyawa organik dari matrix yang kompleks (Zohar, 2005).  

MAE memiliki banyak keuntungan, antara lain: waktu singkat, 

pelarut sedikit, hasil ekstraksi lebih baik, dan biaya lebih murah. Bila 

dibandingkan dengan soxhlet membutuhkan beberapa jam bahkan lebih dari 

20 jam sedangkan ekstraksi dengan MAE hanya membutuhkan beberapa 

menit. Dan bila dibandingkan Supercritical Fluid Extraction MAE lebih 

sederhana dan murah dan dapat digunakan untuk bahan banyak dengan 

ekstraktan yang memiliki polaritas rendah (Jin-yu et al, 2002). 

 

2.5. Tinjauan tentang Liposom 

Liposom adalah vesikel kecil buatan berbentuk sferis yang bisa 

dibentuk dari kolesterol dan fosfolipid alam yang tidak bersifat toksik. 

Ukuran vesikel liposom adalah mikroskopik terdiri atas satu atau beberapa 

lapis lipid bilayer dalam bentuk terpusat pada tengah vesikel menyelubungi 

jumlah fase larut air yang jumlahnya hampir sama (Andreas, 2011). Obat 

yang bersifat hidrofil akan terjebak pada lapisan hidrofilik pada bagian 
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tengah vesikel sedangkan obat yang bersifat lipodil akan terjebak pada 

membran bilayer liposom (Chrai, 2001). 

Obat yang sudah terenkapsulai dalam sistem ini tidak akan mudah 

terdegradasi dan memberikan efek samping yang minimum kepada pasien 

(Shazly, 2008). Liposom mempunyai banyak kelebihan seperti  

biokompatibel, biodegradabel, memberikan sifat prolong action pada bahan 

aktif, kemampuan menjerap obat yang bersifat hidrofilik maupun lipofilik, 

tidak toksik dan meningkatkan penetrasi (Johnston, 2007). 

 

2.5.1. Klasifikasi Liposom 

Ukuran dari liposom bisa bervariasi mulai dari vesikel yang sangat 

kecil (0.025 μm) hingga vesikel yang besar (2.5 μm). Selain itu, liposom 

bisa mempunyai satu lapis atau lebih membran fosfolipid bilayer. Ukuran 

vesikel merupakan parameter penting yang untuk menentukan sirkulasi 

waktu paruh liposom, jumlah dan ukuran bilayer yang terbentuk  

mempengaruhi kemampuan liposom mengenkapsulai bahan aktif.  

Pada dasarnya liposom dibagi berdasarkan ukuran dan jumlah 

bilayernya dibagi menjadi dua Multilamellar Vesicle (MLV) dan 

Unilamellar Vesicle. Unilamelar vesikel dibagi lagi menjadi dua golongan 

berdasarkan ukurannya: Large Unilamellar Vesicle (LUV) dan Small 

Unilamellar Vesicle (SUV) (Amaranth, 1997). Pada liposom unilamellar 

vesikel hanya mempunyai selapis bilayer berbentuk sferis menyelubungi 

fase hidrofilik. Pada lipsom multilamelar mempunyai struktur fosfolipid 

yang berlapis-lapis seperti bawang. Pada dasarnya, beberapa struktur 

vesikel unilamelar yang berada dalam vesikel unilamelar lain yang lebih 

besar, antara fosfolipid dipisahkan oleh fase hidrofilik (Shaheen, 2006). 
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2.5.2 Metode Preparasi Liposom 

Preparasi liposom sangat bervariasi, diantaranya adalah : 

1. Sonikasi 

Preparasi liposom dengan cara ini kebanyakan menghasilkan 

liposom tipe SUV. Kelemahan metode ini adalah enkapsulasinya 

sangat rendah dimungkinkan karena degradasi fosfolipid dan bahan 

obat yang akan di enkapsulasi sendiri yang terjadi selama proses 

(Riaz, 1998) 

2. Injeksi etanol 

Metode ini dilakukan dengan cara larutan ipid diinjeksikan dengan 

cepat ke dalam sejumlah besar buffer, liposom yang terbentuk 

adalah tipe MLV. 

Kelemahan metode ini adalah sulitnya membebaskan liposom dari 

alkohol yang digunakan karena membentuk campuran azeotrop 

dengan air. Dan kelemahan lainnya adalah kemungkinan bahan obat 

yang menjadi tidak aktif karena adanya alkohol yang terlibat dalam 

proses (Maitani et al., 2001). 

3.  Thin Film Hydration 

Campuran fosfolipid dan kolesterol dilarutkan dalam pelarut 

organik, kemudian diuapkan dengan rotavapor, kemudian 

ditambahkan buffer yang merupakan fase air agar terjadi proses 

hidrasi dan terbentuk sistem liposom (Bangham, 1967) 

 

2.6. Tinjauan tentang Etosom  

Ethosome merupakan sistem lipid vesikular yang mengandung 

alkohol dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Etosom mengandung 

fosfolipid, alkohol dalam konsentrasi tinggi dan air. Tidak seperti liposom 
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biasa, etosom mampu menembus barrier stratum korneum dan telah 

dilaporkan mempunyai nilai transdermal flux yang jauh lebih tinggi 

Touitou, 2008). Ethosom merupakan vesikel yang halus dan lunak yang 

digunakan sebagai pembawa untuk menghantarkan obat untuk mencapai 

lapisan kulit yang dalam atau sirkulasi sistemik. Rentang ukuran etosom 

bervariasi antara puluhan nanometer hingga berukuran mikron (Patel, 

2007). 

 

2.6.1 Komposisi Etosom 

Etosom sebagai karier obat terdiri atas fosfolipid, air dan alkohol, 

dan seringkali mengandung glikol dengan konsentrasi alkohol yang relatif 

tinggi. Fosfolipid pada etosom bisa bermacam-macam, seperti 

Phosphatidylcholine (PC), PC terhidrogenasi, Phosphatidic acid (PA), 

Phosphatydilserin (PS),  Phosphatydiletanolamine (PE), 

Phosphatydilglycerol (PPG), Phosphatydilinositol (PI). Alkohol yang biasa 

digunakan adalah etanol atau isopropil alkohol, dan pada umunya 

mengandung propilen glikol. Komposisi seperti ini mampu menghantarkan 

obat menembus kulit, dengan memodifikasi rasio komposisinya untuk 

mendapatkan hasil terbaik.  

 

2.6.2. Pengaruh konsentrasi etaanol yang tinggi 

Perbedaan mendasar etosom dengan liposom adalah keberadaan 

alkohol dengan konsentrasi yang tinggi (20-50%) pada etosom. (Touitou, 

1996). Konsentrasi etanol yang tinggi ini dikatakan mampu mengganggu 

struktur barrier kulit sehingga etosom bisa mempenetrasi pada lapisan kulit 

yang lebih dalam. Selain itu juga dikatakan bahwa adanya alkohol dalam 

konsentrasi tinggi membuat membran kulit menjadi lebih longgar 
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dibandingkan dengan sediaan liposom. Dari penelitian kejadian di atas 

dinyatakan dengan istilah Ethanol effect dan Ethosome effect. Etanol 

berperan sebagai peningkat penetrasi dengan mekanisme etanol berpenetrasi 

ke bagian lipid intrasel kemudian meningkatkan fluiditas membran lipid dan 

menurunkan kepadatan lipid multilayer di kulit.  

 

 
Gambar 2.4 Penetrasi obat dengan etosom 

 

Meningkatnya fluiditas membran membuat etanol dalam etosom 

meningkatkan permeabilitas kulit dan etosom akan berpermeasi dalam kulit 

dengan lebih mudah ke lapisan yang lebih dalam, lalu berfusi dengan lipid 

di dalam kulit dan secara perlahan melepas obat ke dalam lapisan yang lebih 

dalam lagi dai lapisan kulit (Touitou et al, 2000). 

 

2.6.3. Metode preparasi 
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Preparasi etosom bisa dilakukan dengan berbagai cara, ada dua 

cara yang umum dilakukan yaitu cara panas dan cara dingin. Keduanya 

mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan yang bermacam-macam 

dan mudah untuk di scale up ke skala industri (Dave, 2012). 

1. Metode dingin  

Metode ini merupakan cara yang paling umum digunakan untuk 

membuat sediaan liposom. Pada metode ini fosfolipid, obat dan fase lipid 

lainnya dilarutkan dalam etanol di dalam wadah pada temperatur ruangan 

dan pengadukan terus menerus dengan stirrer. Propilen glikol atau poilio 

ditambahkan saat proses pengadukan berlangsung. Campuran ini 

dihangatkan di waterbath dengan suhu 30oC. Pada wadah lain dipanaskan 

air pada suhu 30oC juga lalu ditambahkan pada campuran dan diaduk 

selama 5 menit dalam keadaan tertutup. Ukuran vesikel bisa diturunkan 

dengan sonikasi maupun pengadukan kuat dan disimpan dalam lemari 

pendingin (Dave, 2012). 

2. Metode panas 

Pada metode panas fosfolipid didispersikan ke dalam air lalu 

dipanaskan pada suhu 40oC hingga terbentuk larutan koloid. Pada wadah 

lain etanol dan propilen glikol dicampur dan dipanaskan hingga suhu 40oC. 

Obat dilarutkan pada fase dimana bisa larut, bisa pada fase air atau fase 

alkohol. Kemudian fase alkohol dimasukkan kedalam larutan koloid. 

Ukuran vesikel bisa diturunkan dengan sonikasi maupun pengadukan kuat 

(Dave, 2012). 

 

2.7. Tinjauan tentang Phosphatidylcholine sebagai Fosfolipid 

Phosphatidylcholine (PC) adalah komponen utama dari kuning telur 

yang dimurnikan dan juga struktur fosfolipid biomembran. Namun produksi 
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Phosphatidylcholine massal lebih banyak didapatkan isolasi dari kedelai.  

Phosphatidylcholine merupakan fosfolipid zwitter ion, mempunyai sisi 

hidrofil yakni bagian gliserol dan kolin, kemudian  sisi lipofil yakni dua 

rantai alkil, yang mempunyai rentang pH asam kuat hingga basa kuat. 

Bentuk molekular Phosphatidylcholine  adalah silindrikal dan berbentuk 

seperti lamela saat beragregasi seperti biomembran karena rasio bagian 

hidrofili dan hidrofobiknya yang mirip. Bentuk silindris ini vesikel yang 

tertutup seperti yang digunakan pada liposom atau etosom (Liu dan Ma, 

2011).  

 
Gambar 2.5. Struktur Phosphatydilcholine (Liu dan Ma, 2011) 

 

2.8. Tinjauan tentang uji penetrasi 
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Untuk penelitian ini uji penetrasi dilakukan secara in vivo pada kulit 

tikus. Kemudian untuk mengetahui jarak penetrasinya, maka dilakukan 

pengamatan pada kulit yang sudah selesai dilakukan uji penetrasi pada 

selang waktu 60 menit dengan mikroskop floresen. 

 

2.9. Tinjauan tentang Mikroskop Floresen 

Mikroskop floresen merupakan mikroskop yang kerjanya hampir 

sama dengan mikroskop cahaya biasa, namun dengan beberapa tambahan 

serta kelebihan. Mikroskop biasa menggunakan sumber cahaya dengan 

panjang gelombang antara 400-700 nm yang merupakan cahaya tampak, 

untuk mendapatkan gambar dengan perbesaran tertentu dari sampel. 

Mikroskop floresen menggunakan sumber cahaya dengan intensitas yang 

jauh lebih tinggi yang mengeksitaskan floresensi pada sampel yang sudah 

diberi senyawa yang mampu berfloresen.  

Mikroskop floresen umum digunakan untuk mengamati senyawa 

tertentu, terutama benda kecil yang tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan 

pada spesimen yang diamati pada mikroskop biasa, misal pada mikroba. 

Selain itu mikroskop floresen juga bisa digunakan untuk memvisualisasikan 

gambar 3 dimensi dengan skala yang kecil. Ini bisa dilakukan dengan cara 

memberi senyawa yang mampu berpendar pada sampel, atau dilakukan 

dengan pewarnaan khusus dengan senyawa yang mampu berfloresensi. 

 

2.9.1. Skema Kerja Mikroskop Floresens 

Setelah sampel yang ingin diamati dilabel dengan senyawa yang 

mampu berfloresensi atau disebut dengan fluorophore, kemudian sampel 

disinari dengan sumber cahaya yang mempunyai intensitas tinggi. Sinar 

yang melalui sampel diabsorbis oleh senyawa fluorophore yang ada pada 
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sampel yang menyebabkan senyawa fluorophore tersebut berpendar dengan 

panjang gelombang yang lebih panjang dan energi yang lebih kecil. 

Fluorophore yang berpendar ini bisa dipisahkan dari radiasi disekitarnya 

dengan bantuan filter yang ada pada mikroskop floresen, sehingga hanya 

cahaya dengan panjang gelombang tertentu sesuai keinginan pengamat. 

Prinsip kerja mikroskop floresen adalah membiarkan sumber 

cahaya bereksitasi pada fluorophore yang ada pada sampel kemudian 

menyeleksi panjang gelombang yang ingin ditampilkan sesuai fluorophore 

yang sudah diberikan dalam sampel. Karena cahaya yang berfloresen ini 

memiliki energi yang lebih rendah dari cahaya tampak, maka agar 

fluorophore yang sudah ditambahkan dalam sampel bisa terlihat dengan 

jelas maka perlu mengurangi cahaya yang bisa mengganggu floresensi dari 

fluorophore itu sendiri dengan cara melakukan pengamatan pada ruang 

yang gelap, atau membuat kompartemen tempat peletakan sampel yang 

diberi fluorophore menjadi gelap dan tidak diganggu oleh cahaya dengan 

energi yang tinggi terutama sinar UV dari matahari. 

(Bradbury and Evennett, 1996)  
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Gambar 2.6. Skema Kerja Mikroskop Floresen 
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