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ABSTRACT
Stenochlaena palustris is locally known as pucuk iding-iding for the people of Bangka Belitung. S.
palustris is used as traditional medicine for the treatment of ulcers, skin diseases, and blood boosters. In this
research we have studied the secondary metabolites and antibacterial property of S. palustris. The dried
powder of S. palustris was macerated with ethanol, and the antibacterial activity was determined using paper
disc method against Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. The phytochemical
screening indicated the presence of flavonoids, alkaloids, saponins, and phenol hydroquinone on ethanolic S.
palustris extract. The ethanolic S. palustris extract inhibited the growth of E. coli and B. subtilis at
concentration of 50 mg/mL with clear zone diameter of 5.28 mm and 6.00 mm, respectively these inhibition
were classified as moderat. Inhibition of S. aureus at concentration 50 mg/mL with clear zone diameter 4.38
mg/mL was classified as weak.
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PENDAHULUAN
Permasalahan resistensi bakteri patogen
terhadap obat antibakteri di pasaran semakin
meningkat dan menjadi perhatian dunia. Salah
satu penyebabnya dikarenakan residu antibakteri
yang terdapat pada tanah, air dan produk
pertanian [1]. Bakteri patogen seperti Bacillus
subtilis membuat makanan menjadi lebih mudah
busuk dan beracun, Staphylococcus aureus
menyebabkan infeksi pada kulit, dan Escherichia
coli dapat menyebabkan diare [2]. Pencarian obat
antibakteri alternatif melalui pemanfaatan
tumbuhan sebagai obat tradisional sangat
diperlukan
sebagai
langkah
mengatasi
permasalahan kesehatan tersebut.
Masyarakat Bangka Belitung khususnya
Suku Lom masih mengandalkan pengobatan
secara tradisional untuk mengobati penyakit.
Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai obat
baik yang tumbuh secara liar maupun
dibudidayakan masih sering dilakukan. Salah
satu tumbuhan jenis paku-pakuan yang sering
digunakan dikenal dengan nama pucuk idingKimia FMIPA Unmul

iding (Stenochlaena palustris). Tumbuhan ini
merupakan salah satu tumbuhan yang diyakini
sebagai obat secara turun temurun [3].
Bagian pucuk iding-iding yang bewarna
merah digunakan sebagai obat bisul, luka, sakit
kulit dan meredakan demam [4]. Selain itu,
pucuk iding-iding oleh masyarakat Bangka
Belitung dijadikan sayur sebagai penambah darah.
Pemanfaatan S. palustris yang secara intensif
oleh masyarakat Bangka Belitung menimbulkan
ketertarikan untuk mengungkap kandungan kimia
yang dimiliki oleh spesises tersebut.
Hasil pengkajian literatur mengenai
kandungan kimia S. palustris yang berasal dari
Bangka Belitung ditemukan fenol hidrokuinon,
flavonoid, terpenoid, serta steroid dari ekstrak
aseton [5]. Penelitian sebelumnya terhadap S.
palustris dari Samarinda ditemukan alkaloid,
saponin, flavonoid, dan steroid [6]. Penelitian
lainnya yang dilakukan oleh Chai (2012) [7]
S. palustris yang berasal dari Kampar, Malaysia
mengandung polifenol, antosianin, flavonoid,
serta asam hidroksi sinamat. Berdasarkan hasil
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kajian tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan
habitat dapat menyebabkan metabolit sekunder
yang dihasilkan pun berbeda.
Penelitian mengenai bioaktivitas S.
palustris sudah pernah dilakukan. Ekstrak aseton
S. palustris bersifat aktif sebagai antioksidan, hal
tersebut dipengaruhi oleh kandungan senyawa
fenolik yang terdapat dalam S. palustris.
Senyawa fenolik juga berpotensi sebagai
antibakteri [8]. Oleh karena itu diperlukan juga
pengkajian mengenai bioaktivitas antibakteri S.
palustris dari Bangka Belitung.
METODOLOGI PENELITIAN
Alat
Peralatan yang digunakan pada penelitian
ini antara lain gelas beker, blender, tabung reaksi,
erlenmeyer, botol vial, gelas ukur, neraca analitik,
sloki, hot plate, laminar flow, shaker , pompa
vakum, corong Buchner, rotary evaporator,
inkubator, autoclave, spatula, pinset, batang
pengaduk, pipet tetes, pipet volume, pipet mikro
100-1000 µL, cawan petri, magnetic strirer,
jangka sorong, bunsen, jarum ose, lampu TL,
freezer, dan corong kaca.
Bahan
Bahan yang digunakan pada penelitian ini
antara lain daun pucuk iding-iding, kertas saring,
aluminium foil, etanol teknis, akuades, HCl,
reagen Wagner, reagen Mayer, FeCl3, NaCl,
etanol pro analysis, metanol pro analysis, serbuk
Mg, CH3COOH anhidrat, kloroform, H2SO4,
amoksilin, kertas cakram Oxoid, Nutrient Agar
(NA), Nutrient Broth (NB), dimetil sulfoksida
(DMSO),
bakteri
Bacillus
subtilis,
Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli.
Prosedur Penelitian
Tahapan prosedur penelitian yang dilakukan pada
penelitian ini meliputi:
Skrining Fitokimia
Persiapan Sampel. Bagian sampel yang
digunakan pada penelitian ini adalah bagian daun
pucuk iding-iding. Daun pucuk iding-iding
(Stenochlaena palustris) sebanyak 400 gram
dikeringkan di udara terbuka, setelah itu digiling
menjadi serbuk kering (100 gram).
Ekstraksi. Serbuk kering pucuk idingiding (Stenochlaena palustris) diambil sebanyak
65 gram selanjutnya dilakukan maserasi dengan
menggunakan pelarut etanol 260 mL selama
2x24 jam. Setiap 1x24 jam dilakukan
penggantian pelarut etanol 260 mL. Penyaringan
dilakukan dengan menggunakan penyaring
vakum untuk memisahkan filtrat dengan residu.
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Kemudian
filtrat
dipekatkan
dengan
menggunakan
rotary
evaporator
untuk
mendapatkan ekstrak pekat etanol [9].
Skrining Metabolit Sekunder (fitokimia).
Skrining fitokimia terhadap ekstrak etanol
Stenochlaena palustris dilakukan secara kualitatif.
Pengujian fitokimia tersebut dilakukan di
Laboratorium MIPA FPPB (Fakultas Pertanian,
Perikanan, dan Biologi) UBB (Universitas
Bangka Belitung). Skrining fitokimia yang akan
dilakukan meliputi alkaloid, saponin, flavonoid,
dan terpenoid/steroid. Indikator kualitatif yang
dapat diamati berupa perubahan warna dan
pembentukan endapan.
Pengujian alkaloid, ekstrak etanol
ditambahkan 0,5 mL asam klorida 2 %,
kemudian larutan dimasukkan ke dalam dua
tabung reaksi dengan volume yang
sama.
Tabung pertama diteteskan 2 – 3 tetes reagen
Wagner, tabung kedua diteteskan 2 – 3 tetes
reagen Mayer. Ekstrak positif mengandung
alkaloid apabila dengan pereaksi Mayer terbentuk
endapan putih kekuningan dan dengan pereaksi
Wagner terbentuk endapan coklat.
Pengujian fenol hidrokuinon/tanin, 50
mg ekstrak etanol dimasukkan kedalam 5 mL
etanol pro analysis (p.a) dan ditambahkan 3 tetes
larutan FeCl3. Ekstrak positif mengandung fenol
hidrokuinon/tanin jika terbentuk warna hijau atau
hijau biru.
Pengujian flavonoid, ekstrak etanol
sebanyak 50 mg dilarutkan dalam 2 mL metanol
panas 50%, selanjutnya ditambahkan logam Mg
dan 0,5 mL asam klorida pekat. Ekstrak positif
mengandung flavonoid jika terbentuk warna
merah, kuning atau jingga.
Pengujian saponin, ekstrak etanol
dilarutkan dalam 5 mL aquadest panas.
Selanjutnya ditunggu hingga dingin dan
dilakukan pengocokan selama 10 menit. Ekstrak
positif mengandung saponin jika terbentuk buih
atau busa dan apabila dilakukan penambahan
asam klorida 2 N sebanyak 1 tetes maka buih
atau busa tidak hilang.
Pengujian terpenoid dan steroid ekstrak
etanol sebanyak 50 mg dilarutkan dalam
kloroform 0,5 mL, selanjutnya ditambahkan 0,5
mL anhidrida asetat. Kemudian ditambahkan
asam sulfat pekat sebanyak 2 mL melalui
dinding tabung. Ekstrak positif mengandung
terpenoid dan steroid jika terjadi perubahan
warna coklat menjadi warna biru dan hijau.
Skrining Antibakteri
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Skrining antibakteri dilakukan secara in
vitro dengan metode kertas cakram terhadap
bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus,
dan Escherichia coli. Pengujian antibakteri
menggunakan kertas cakram Oxoid berdiameter
0,6 cm.
Sterilisasi dan Pembuatan Media
Sebanyak 10 gram Nutrient Agar (NA)
ditambahkan dengan aquades dan dimasukkan
dalam erlenmayer 500 mL. Erlenmayer tersebut
selanjutnya dipanaskan pada pemanas air hingga
larut. Kemudian dilakukan sterilisasi bersama
dengan peralatan yang akan digunakan
menggunakan autoclave pada suhu 121oC selama
15 menit [10]. Nutrient Agar tersebut
dimasukkan dalam cawan petri 15-20 mL dan
dibiarkan hingga memadat.
Peremajaan dan Pembuatan Suspensi Bakteri
Perbanyakan bakteri dilakukan dengan
cara menginokulasikan 1 ose biakan murni
bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus,
dan Escherichia coli ke dalam medium NA.
Kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu
37oC di dalam inkubator. Biakan bakteri Bacillus
subtilis, Staphylococcus aureus, dan Escherichia
coli yang telah didapatkan, diambil satu ose
dimasukkan ke dalam media Nutrient Broth (NB)
12 mL dan di shaker supaya homogen.
Pembuatan Stok Variabel Konsentrasi
Ekstrak etanol pucuk iding-iding dibuat
dalam berbagai konsentrasi (12,5; 25; 50; dan
100 mg/mL). Sebagai kontrol positif digunakan
amoksilin sedangkan kontrol negatif digunakan
pelarut Dimetil Sulfoksida (DMSO). Cakram uji
kosong dimasukkan ke dalam masing-masing
stok variabel konsentrasi selama 15-30 menit.
Selanjutnya masing-masing stok variabel
dimasukkan dalam 3 cawan petri yang akan
digunakan dalam tahap pengujian selanjutnya.
Uji Antibakteri
Pengujian antibakteri dilakukan dengan
menggunakan metode difusi agar terhadap
bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus,
dan Escherichia coli. Pengujian antibakteri
dilakukan tiga kali pengulangan. Suspensi biakan
bakteri dioleskan pada cawan petri yang telah
berisi NA padat secara merata. Kemudian pada
bagian atas cawan petri tersebut diletakkan
cakram uji yang telah dijenuhkan dengan ekstrak
etanol pucuk iding-iding. Pengerjaan yang sama
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untuk kontrol positif amoksilin dan kontrol
negatif pelarut DMSO. Cawan petri diinkubasi
pada suhu 37oC selama 24 jam. Pengukuran
aktivitas biologinya yaitu dengan cara mengukur
zona hambat (clear zone) yang terbentuk [11].
Kekuatan antibakteri ditentukan menurut Davis
dan Stout (1971) diameter zona hambat kurang
dari 5 mm kategori lemah, 5 hingga 10 mm
kategori sedang, 10 hingga 20 mm kategori kuat,
dan lebih besar dari 20 mm kategori sangat kuat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Skrining fitokimia dilakukan secara
kualitatif terhadap esktrak etanol pucuk idingiding (Stenochlaena palustris). Pada pengujian
ini dilakukan skrining terhadap senyawa
golongan flavonoid, alkaloid, saponin, fenol
hidrouinon, dan steroid/terpenoid yang akan
menggunakan beberapa pereaksi. Berdasarkan
hasil pengujian yang telah dilakukan data
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Identifikasi Metabolit Sekunder Ekstrak
Etanol Pucuk Iding-iding (Stenochlaena
palustris)
Golongan
Senyawa
Alkaloid

Metode Uji
Mayer
Wagner

Flavonoid
Terpenoid
dan Steroid
Saponin
Fenol
Hidrokuinon

Uji Wilstater
sianidin
Uji
LiebermannBurchard
Uji Forth
FeCl3

Indikator
Terbentuk
endapan putih
kekuningan
Terbentuk
endapan
coklat
Terbentuk
warna jingga.
Terbentuk
warna biru dan
hijau
ada busa
Terbentuk
warna hijau
atau hijau biru

Hasil
+
+
+
+
+

Keterangan
+ = sampel bereaksi positif terhadap pereaksi uji
- = sampel bereaksi negatif terhadap pereaksi uji

Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan pada Tabel 1. Ditemukannya endapan
putih setelah ekstrak etanol ditambahkan pereaksi
Mayer. Hal ini disebabkan karena terbentuknya
kompleks kalium-alkaloid yang berupa endapan
putih sebagai akibat reaksi antara nitrogen pada
alkaloid dengan ion logam kalium dari kalium
tetraiodomerkurat (II) pereaksi Mayer. Pengujian
alkaloid memberikan hasil positif juga terhadap
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pereaksi Wagner. Hasil yang didapatkan
ditemukannya endapan coklat pada pengujian
alkaloid terhadap pereaksi Wagner. Dikarenakan
reaksi antara nitrogen alkaloid berikatan secara
kovalen koordinat dengan ion kalium dari
pereaksi Wagner membentuk komplek kaliumalkaloid berupa endapan coklat [12].
Pengujian flavonoid dilakukan dengan uji
Wilstater sianidin yang akan membentuk garam
flavilium mengakibatkan perubahan warna
menjadi jingga atau merah. Hasil pengujian
terhadap ekstrak etanol dengan uji Wilstater
sianidin didapatkan perubahan warna menjadi
merah. Dikarenakan terjadinya reduksi inti
benzopiron oleh logam Mg dan HCl pekat [13].
Identifikasi
keberadaan
golongan
steroid/terpenoid dengan uji LiebermannBurchard akan terbentuk warna reaksi biru atau
hijau. Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan tidak ditemukannya perubahan warna
reaksi menjadi hijau dan biru. Jadi, golongan
steroid/terpenoid tidak ditemukan pada ekstrak
etanol S. palustris.

Skrining

Identifikasi golongan saponin pada ekstrak
etanol menggunakan metode Forth. Pada uji ini
ditemukan pembentukan busa/buih yang dapat
bertahan beberapa saat dan setelah penambahan
asam klorida busa tidak hilang. Hal ini
disebabkan karena adanya glikosida yang mampu
membentuk busa dalam air [13].
Fenol hidrokuinon akan bereaksi dengan
FeCl3 membentuk warna hijau atau hijau biru.
Pembentukan warna tersebut akibat reaksi antara
Fe3+ dengan fenol hidrokuinon membentuk
senyawa kompleks besi-fenol hidrokuinon.
Kompleks tersebut terjadi antara gugus hidroksil
pada fenol hidrokuinon dengan Fe3+ [10].
Skrining antibakteri ekstrak etanol S.
palustris dilakukan dengan metode difusi cakram.
Kontrol positif yang digunakan yaitu amoksilin
sedangkan kontrol negatif yang digunakan yaitu
DMSO. Pengujian antibakteri dilakukan terhadap
bakteri B. subtilis, S. aureus dan E. coli. Aktivitas
antibakteri diukur berdasarkan daya hambat
perkembangan bakteri. Pengukuran dilakukan
pada area zona bening disekitar kertas cakram.

Gambar 1. Grafik Hubungan Daya Hambat Ekstrak Etanol Pucuk Iding-iding terhadap Bakteri B. subtilis.
Potensi antibakteri ekstrak etanol pucuk
iding-iding dalam menghambat pertumbuhan
bakteri B.subtilis terlihat pada konsentrasi 50
mg/mL dengan diameter hambat sebesar 6 mm.
Kenaikan konsentrasi memberikan hasil yang
signifikan terhadap besarnya diameter zona
bening yang terbentuk.
Daya hambat ekstrak etanol pucuk idingiding terhadap bakteri S. aureus masih tergolong
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lemah. Pada konsentrasi tertinggi 100 mg/mL
hanya mampu membentuk zona bening sebesar
4,88 mm. Namun, hubungan pertambahan
konsentrasi ekstrak etanol terhadap daya hambat
pertumbuhan bakteri S. aureus berbanding lurus,
artinya semakin besar konsentrasi ekstrak etanol
yang digunakan dalam pengujian semakin besar
pula daya hambat terhadap bakteri S. aureus.
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Gambar 2. Grafik Hubungan Daya Hambat Ekstrak Etanol Pucuk Iding-iding terhadap Bakteri S. aureus.

Gambar 3. Grafik Hubungan Daya Hambat Ekstrak Etanol Pucuk Iding-iding terhadap Bakteri E.coli.
Daya hambat ekstrak etanol pucuk idingiding terhadap pertumbuhan bakteri E.coli
tergolong sedang. pada konsentrasi 50 mg/mL
dan 100 mg/mL menunjukkan tidak terdapat
perbedaan diameter zona bening keduanya
berdiameter 5,28 mm. Sedangkan pada
konsentrasi 12,5mg/mL dan 25 mg/mL terdapat
kenaikan diameter zona bening dari 2,75 mm
mencapai 3,12 mm walaupun masih tergolong
lemah.
Berdasarkan data hasil skrining antibakteri
ekstrak etanol pucuk iding-iding terhadap bakteri
B. subtilis, S. aureus dan E. coli memiliki daya
hambat yang tergolong sedang terhadap bakteri B.
subtilis dan E. coli, serta daya hambat yang
Kimia FMIPA Unmul

tergolong lemah terhadap bakteri S. aureus.
Perbedaan kekuatan hambat disebabkan karena
mekanisme daya hambat senyawa aktif yang
terkandung pada suatu ekstrak berbeda-beda
terhadap suatu organisme. Disamping itu,
rendahnya daya hambat terhadap ketiga bakteri
tersebut dikarenakan senyawa yang terdapat
dalam ekstrak etanol pucuk iding-iding masih
berupa campuran berbagai senyawa dengan
bioaktivitas yang berbeda sehingga mekanisme
penghambatannya belum maksimal.
Keberadaan senyawa aktif seperti senyawa
fenolik, terpenoid, saponin, tanin, flavonoid, dan
alkaloid telah dilaporkan mempunyai aktivitas
antibakteri [10]. Berdasarkan uji fitokimia,
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ekstrak etanol pucuk iding-iding mengandung
beberapa
senyawa
aktif
seperti
fenol
hidrokuinon/tanin, saponin, flavonoid, dan
alkaloid. Oleh sebab itu, ekstrak pucuk idingiding berpotensi sebagai obat alternatif
antibakteri terhadap bakteri B. subtilis, S. aureus
dan E. coli dikarenakan mengandung senyawa
aktif tersebut.
KESIMPULAN
Pada penelitian ini telah berhasil
diidentifikasi jenis senyawa metabolit sekunder
yang terkandung dalam ekstrak etanol pucuk
iding-iding (Stenochlaena palustris) meliputi
fenol hidrokuinon, alkaloid, flavonoid, dan
saponin. Keberadaan senyawa aktif tersebut
diketahui dapat berperan sebagai antibakteri.
Berdasarkan data uji antibakteri terhadap bakteri
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan
Escherichia coli didapatkan daya hambat yang
tergolong sedang terhadap bakteri Escherichia
coli dan Bacillus subtilis. Sedangkan daya
hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus
tergolong lemah.
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