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Abstrak
Beberapa bagian dari tumbuhan Plantago major L. pada umumnya digunakan oleh masyarakat

sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit kulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik simplisia Plantago major L. berdasarkan parameter farmakognosi dan aktivitas antibakteri
ekstrak n-heksan, ekstrak metanol dan ekstrak air Plantago major L. terhadap Escherichia coli, Staphylo-
coccus aureus dan Propionibacterium acne. Hasil pengamatan mikroskopi menunjukkan fragmen khas
yang dimiliki oleh daun Plantago major L yaitu: stomata anomositik, rambut kelenjar yang dimiliki,
terdiri dari tangkai bersel 1 dan kepala kelenjar yang berbentuk jorong terdiri dari 2 sel sekresi yang
berdampingan, dan berkas pembuluh berbentuk spiral. Hasil uji difusi mengungkapkan bahwa ekstrak
Plantago major L. hanya memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus yaitu:
ekstrak n-heksan pada kadar 25 mg/mL, ekstrak metanol pada kadar 50 mg/mL.

Kata kunci: Plantago major L, antibakteri, parameter farmakognosi.

Pendahuluan
Secara empiris, penggunaan obat tradisional

telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan secara
turun temurun diyakini dan dipercaya kebenaran-
nya. Salah satu sumber bahan kimia hayati yang
potensial untuk dikembangkan adalah tumbuhan
P.major L. Tumbuhan obat tersebut dapat diguna-
kan sebagai obat penyakit kulit dan infeksi
(Haripyaree, A., 2013).

Berdasarkan penelitian yang telah banyak
dilakukan dibeberapa negara, berbagai spesies
tumbuhan dari keluarga Plantaginaceae, me-
nunjukkan efek antimikroba terhadap S.aureus,
E.coli, P.aeruginosa, C.albicans, C.galabrata,
C.krusei(Citoglu, G.S., & Altanlar, N., 2003).
Aktifitas tersebut dipengaruhi karena kandungan
senyawaaucubin, flavonoid, terpenoid, tannin,
dan saponin. Berdasarkan beberapa penelitian
yang telah dilakukan diketahui bahwa flavonoid
memiliki aktivitas antimikroba (Cuchine, dkk.,
2005). Aglikon dari aukubin yaitu aukubigenin,
memiliki aktif itas antimikrobial yang dapat
menyerang bakteri dan jamur (Samuelsen &
Berrit, A., 2000).

Penggunaan pelarut dalam ekstraksi akan
mempengaruhi kandungan kimia yang dimiliki
oleh ekstrak tanaman yang dihasilkan (Sharifa,
dkk., 2012). Dengan demikian perlu dilakukan

penelitian mengenai aktivitas antibakteri yang
dimiliki oleh ekstrak P. major L. dengan meng-
gunakan beberapa pelarut yang berbeda untuk
mengetahui efektivitas pelarut yang digunakan
dalam ekstraksi tanaman tersebut.

Selain itu analisis secara mikroskopis dengan
melandaskan pengamatan berdasarkan fragmen
pengenal merupakan hal yang penting untuk
dilakukan. Pendeteksian simplisia merupakan hal
yang harus terus dilakukan dewasa ini mengingat
banyaknya simplisia yang telah banyak beredar
dari berbagai pemasok. Sehingga kebenaran dan
mutu suatu bahan perlu  untuk dijaga melalui
analisis yang dilakukan (Tyler, 1988). Pada
penelitian ini juga dilakukan pengamatan mikros-
kopis dari simplisia P. major L. untuk menjamin
kebenaran bahan yang digunakan selama
penelitian.

Metode
Pengambilan sampel

P. major L. diambil dari BPTO Tawangmangu,
Karanganyar, Jawa Tengah.Determinasi P. major
L.dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi,
Jurusan Farmasi, Jurusan FMIPA Universitas Is-
lam Indonesia.Herba P. major L. dikeringkan dalam
lemari pengering pada suhu 60°C kemudian
diserbuk.
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Ekstraksi
Serbuk P. major di ekstraksi dalam 3 tahap:
a) Soxhletasi dengan n-heksan

Serbuk P. major diangin-anginkan, setelah
kering sebanyak 30 mg serbuk dimasukkan
ke dalam alat Soxhlet, kemudian ditambah-
kan n-heksan sebanyak 300 mL dan dilaku-
kan penyarian selama 8-10 jam. Filtrat jernih
dipekatkan dengan rotary evaporator.

b) Soxhletasi dengan metanol
Serbuk P. major sisa soxhletasi sebelumnya
dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian
dimasukkan ke dalam alat Soxhlet dan
ditambahkan methanol sebanyak 300 mL
untuk dilakukan penyarian selama 8-10
jam.Filtrat jernih kemudian dipekatkan
dengan rotary evaporator.

c) Infundasi dengan air
Ampas serbuk P. major sisa soxhletasi
sebelumnya dikeringkan terlebih dahulu,
kemudian diinfundasi (dipanaskan di
penangas air selama 15 menit terhitung mulai
dari suhu 90° C sambil sesekali diaduk).
Ekstrakyang diperoleh dipanaskan di atas
penangas air untuk diperoleh ekstrak kental.

Pengamatan secara mikroskopis
Serbuk halus P. major dibasahi dengan sedikit

kloralhidrat, diletakkan di atas kaca obyek,
selanjutnya dilihat di bawah mikroskop.Uji
mikroskopik dilakukan dengan mengamati
serbuk menggunakan mikroskop dan hasil
pengamatan yang diperoleh dibandingkan
dengan pengamatan mikroskopik pada Materia
Medika Indonesia Jilid I.

Uji aktivitas antibakteri
Pengujian aktivitas antibakteri menggunakan

bakteri uji yaitu: S. aureus (ATCC 25 923), E. coli
(ATCC 35218), dan P. acnes(ATCC 11827) (Bakteri
uji diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi,
Fakultas Kedokteran UGM).

Media nutrient agar ditimbang kemudian
dilarutkan dengan aquadest dan diaduk hingga
homogen. Selanjutnya dilakukan sterilisasi dengan

autoklaf pada suhu 121° C selama 15 menit.
Setelah proses sterilisasi selesai, sebelum media
memadat ditambahkan 200 µL suspensi E. coli
yang telah disesuaikan kekeruhannya dengan
standar Mc. Farland 0,5. Setelah mem-beku,
dibuat sumuran pada media dengan diameter 6
mm. Pada masing-masing sumuran dimasukkan
20 µL ekstrak dengan kadar 100 mg/mL, 50 mg/
mL, dan 25 mg/ mL. untuk control negative
digunakan DMSO, sedangkan kontrol positif
digunakan timol untuk mengetahui adanya zona
hambat. Selanjutnya inkubasi dalam inkubator
selama 18-24 jam dengan suhu 37° C. diameter
zona hambat dapat dilihat setelah masa inkubasi
selesai.

Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan mikroskopis

Kebenaran dan mutu obat tradisional ter-
masuk simplisia, dapat diketahui analisis kualitatif
(Tyler, 1988).Salah satu analisis yang dapat
dilakukan adalah pengujian mikroskopis.
Simplisia yang diuji dapat berupa serbuk.Pada
uji mikroskopik dicari unsur-unsur anatomi
jaringan yang khas (Anonim, 1977). Dari peng-
ujian ini akan diketahui jenis simplisia berdasarkan
fragmen pengenal yang spesifik bagi masing-
masing simplisia. Pada P. major L. fragmen
pengenal yang khas antara lain stomata,rambut
kelenjar dan berkas pembuluh. Stomata termasuk
dalam tipe anomositik, umumnya dengan 3 sel
tetangga. Stomata berukuran 25 µm sampai 30
µm banyak terdapat pada epidermis atas.
Rambut kelenjar yang dimiliki, terdiri dari tangkai
bersel 1 dan kepala kelenjar yang berbentuk
jorong terdiri dari 2 sel sekresi yang ber-
dampingan, panjang rambut kelenjar 30 µm
sampai 50 µm (Anonim, 2000). Berkas pembuluh
berbentuk spiral. Hasil yang diperoleh dari
pengamatan mikroskopis sesuai dengan
keterangan tersebut, sehingga dapat disimpulkan
bahwa simplisia yang diperoleh merupakan P.
major L. Hasil ditunjukkan pada Gambar 1 dan
Gambar 2.
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a b
Gambar 1. a. Pembuluh spiral dan berkas pembuluh

pada Materia Medika Indonesia
b. Berkas pembuluh yang terlihat di bawah

mikroskop dengan perbesaran 10x

Gambar 2. a. Stomata dan sel kelenjarditunjukkan
dengan angka 2 pada literatur(63)

b. Stomata dan sel kelenjar yang terlihat
di bawah mikroskop dengan perbesaran
10x

Hasil uji aktivitas antibakteri
Hasil uji difusi menunjukkan bahwa ketiga

ekstrak menunjukkan aktivitas penghambatan
yang berbeda terhadap berbagai bakteri uji (Tabel
1.). Ekstrak n-heksan, metanol dan air tidak
memiliki aktivitas antibakteri terhadap E.coli pada
serial kadar yang diberikan (100 mg/mL, 50 mg/
mL, dan 25 mg/mL). Hasil serupa juga diperoleh

pada pengujian terhadap bakteri P.acne.
Sedangkan pada pengujian terhadap S.aureus
ekstrak ekstrak n-heksan menunjukkan zona
hambat pada semua kadar yaitu 25 mg/mL, 50
mg/mL, dan 100 mg/ml. Pada ekstrak metanol
diperoleh zona hambat pada kadar 50 mg/mL
dan 100 mg/mL.

Tabel 1. Hasil uji aktivitas antibakteri
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa per-
bedaan pelarut yang digunakan dalam ekstraksi
menghasilkan perbedaan hasil uji aktivitas
antibakteri berdasarkan keberadaan senyawa aktif
dalam masing-masing ekstrak.Pada penelitian
sebelumnya sudah dilakukan uji aktivitas
antibakteri ekstrak P. major terhadap bakteri
S.aureus dengan menggunakan ekstrak dietil eter.
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa
ekstrak dietil eter tidak memiliki aktivitas anti-
bakteri terhadap S.aureus (Najib, dkk., 2012)

Selain itu aktivitas antibakteri yang dimiliki
oleh senyawa aktif juga berbeda terhadap
berbagai bakteri. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ekstrak metanol memiliki daya antibakteri
relatif lebih besar terhadap bakteri Gram positif
(S.aureus) dibandingkan dengan Gram negatif
(E.coli). Pada penelitian ini pada kadar yang sama
(25 mg/mL, 50 mg/mL, dan 100mg/mL) tidak
diperoleh aktivitas penghambatan terhadap
E.coli. Berdasarkan penelitian lain yang telah
dilakukan, diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol
dari P. major memiliki aktivitas antibakteri terhadap
E. coli dengan nilai KHM sebesar 120 mg/mL
(Sharifa, dkk., 2012). Pengujian aktivitas antibakteri
ekstrak P.major L. terhadap P.acne belum pernah
dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ekstrak metanol dari P. major L. pada kadar
hingga 100 mg/mL tidak menunjukkan aktivitas
penghambatan terhadap P.acne.

Kesimpulan
Hasil uji difusi mengungkapkan bahwa

ekstrak Plantago major L.hanya memiliki aktivitas
antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus
aureus yaitu: ekstrak n-heksan pada kadar 25 mg/
mL, ekstrak metanol pada kadar 50 mg/mL.
Perbedaan pelarut pada proses ekstraksi meng-
hasilkan perbedaan aktivitas antibakteri yang
dimiliki oleh ekstrak P. major L. Daya antibakteri

yang dimiliki ekstrak P. major L. berbeda terhadap
beberapa bakteri uji.
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