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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Ekstraksi kayu secang 

 

Ekstraksi bertujuan untuk memisahkan komponen bioaktif bahan berdasarkan sifat 

kelarutannya terhadap jenis pelarut. Berdasarkan Sasidharan et al, (2011) beberapa 

metode ekstraksi yang dapat dilakukan diantaranya pemanasan, soxhlet, sonikasi, dan 

maserasi. Cacace & Mazza (2003) mengatakan proses ekstraksi dapat dipengaruhi oleh 

faktor lama waktu ekstraksi dilakukan, perbandingan antara bahan dan volume pelarut, 

jenis polaritas pelarut yang digunakan. Dalam menentukan metode ekstraksi yang 

digunakan perlu mempertimbangkan sifat dari bahan aktif yang akan diekstrak. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Rusita (2016) mengatakan bahwa pemilihan metode 

ekstraksi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rusak tidaknya komponen 

biaktif yang akan diekstrak. Flavonoid memiliki sifat tidak tahan terhadap panas dan 

akan rusak pada suhu tinggi. Oleh karena itu, metode ekstraksi maserasi digunakan 

karena tidak melibatkan panas dalam proses nya dengan menambahkan modifikasi pra-

perlakuan gelombang mikro. Pra-perlakuan gelombang mikro dilakukan untuk 

memaksimalkan proses maserasi agar mendapatkan hasil total fenolik, flavonoid, 

aktivitas antioksidan, dan antibakteri yang lebih besar dibanding tanpa adanya 

perlakuan pra-perlakuan gelombang mikro. 

 

Tahap awal yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan kayu secang yang didapatkan 

dari pasar jatingaleh Semarang. Kemudian kayu secang dipotong dan dihancurkan 

menggunakan blender untuk memperkecil ukuran dan memperluas permukaan. Dalam 

teori Wasmund et al (2006) dikatakan bahwa semakin kecil ukuran partikel dan semakin 

luas permukaan padatan akan memudahkan kontak dengan pelarut sehingga proses 

ekstraksi akan berlangsung optimal. Kayu secang akan diberi perlakuan pra-perlakuan 

gelombang mikro dengan daya dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh He et al (2017) menunjukkan bahwa adanya peningkatan permeabilitas 

yang besar terhadap kayu yang diberi pra-perlakuan gelombang mikro. Permeabilitas 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya daya dan waktu radiasi gelombang mikro. 

Selain itu, penambahan aquades bertujuan untuk memperlambat proses kerusakan pada 

kayu secang akibat panas gelombang mikro. Menurut Daniswara et al (2017), 
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penambahan aquades bermanfaat untuk membantu proses penyerapan gelombang mikro 

dengan  optimal. Aquades memegang peran penting karena memiliki konstanta 

dielektrik tertinggi sebesar 80,4 €‟ bila dibanding dengan metanol (32,6 €‟) dan etanol 

(24,3 €‟). Konstanta dielektrik menunjukan kemampuan media pelarut dalam menyerap 

gelombang mikro dan menentukan interaksi antara medan listrik dengan bahan. 

Semakin besar konstanta dielektrik bahan pelarut maka semakin tinggi pula 

kemampuannya dalam menyerap energi gelombang mikro. Kemudian untuk perlakuan 

kontrol, kayu secang akan langsung dimaserasi tanpa pra-perlakuan gelombang mikro.  

 

Pretretament kayu secang dilakukan dengan 4 jenis daya dan 4 lama waktu yakni 180 

watt, 300 watt, 450 watt dan 600 watt serta dengan lama waktu 3 menit, 6 menit, 9 

menit, dan 12 menit. Kayu secang yang telah diberi tambahan aquades kemudian 

dipanaskan dalam microwave dengan daya dan lama waktu sesuai rancangan percobaan. 

Setiap rentang waktu 3 menit, kayu secang didinginkan selama 1 menit diluar 

microwave untuk mengurangi panas. Setelah jeda waktu 1 menit, kayu secang kembali 

dimasukkan ke dalam microwave untuk dipanaskan selama 3 menit lagi, hingga 

mendapatkan total waktu 12 menit. Secang yang telah di beri perlakuan gelombang 

mikro kemudian di maserasi dengan pelarut etanol 96% dan di shaker 100 rpm selama 

48 jam. Getaran yang dihasilkan oleh shaker dapat membantu peningkatan transfer 

massa dan mempercepat laju difusi (Kain et al, 2009). Setelah 48 jam, sampel secang 

kemudian disaring menggunakan kertas saring 2 lapis. Penyaringan menggunakan 

kertas saring 2 lapis ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan serbuk halus dari 

kayu secang ikut masuk dalam hasil penyaringan. Sampel yang telah selesai disaring 

lalu dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Pemekatan dilakukan bertujuan untuk 

memisahkan pelarut etanol 96% yang digunakan pada saat maserasi dengan ekstrak 

secang yang mengandung komponen bioaktif. Utnuk mendapatkan ekstrak serbuk, 

dilakukan pengeringan secara dingin menggunakan freeze dryer. Pengeringan dingin 

dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan komponen senyawa 

bioaktif yang sensitif terhadap panas. Lyophilization atau freeze drying adalah proses 

dimana air yang membeku diikuti dengan penguapan dari sampel. Diawali dengan 

sublimasi (pengeringan pertama) kemudian desorpsi (pengeringan kedua). Prinsip 

utama dalam freeze drying adalah sublimasi, dimana air melewati fase padat (es) ke fase 
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uap tanpa melewati fase cair (Nireesha, 2013). Bahan yang akan dikeringkan akan 

dibekukan dan dikeringkan dibawah tekanan tinggi vakum. Sehingga sebelum sampel 

dikeringkan dalam freeze dreyer, sampel terlebih dahulu dibekukan dalam freezer agar 

menjadi padat. Hal ini bertujuan agar pada saat sampel dikeringkan dalam freeze dryer 

tidak menyembur karena adanya gaya tarik vakum, selain itu dikarenakan prinsip yang 

dimiliki oleh alat ini. Sampel dikeringkan selama 72 jam atau hingga didapatkan ekstrak 

serbuk kering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Rate of drying of water 

 

4.2. Pengaruh daya dan waktu terhadap total fenol, flavonoid, dan antioksidan 

 

Radiasi gelombang mikro dengan beberapa daya dilakukan untuk mengetahui daya 

paling baik yang dapat menghasilkan kompnen total fenolik tertinggi. Pra-perlakuan 

dilakukan dalam upaya memaksimalkan proses ekstraksi konvensional dengan metode 

maserasi. Terdapat beberapa metode pra-perlakuan seperti penguapan, oksidasi basah, 

dan hydrothermal telah dilakukan, namun metode tersebut terlalu sulit untuk dilakukan 

dan membutuhkan tekanan tinggi. Pra-perlakuan gelombang mikro menggunakan 

pemanasan suhu tinggi dan mudah untuk dilakukan. Dengan menggunakan iradiasi 

gelombang mikro dapat meningkatkan hasil ekstraksi dikarenakan pecahnya mebran sel. 

Meningkatkan waktu preteatment gelombang mikro dapat  meningkatkan hasil ekstraksi 

(Alirezalu & Achachlouei, 2011). Pada perlakuan kontrol (tanpa adanya pra-perlakuan 

gelombang mikro) didapatkan total fenol yang lebih rendah dibanding dengan adanya 

pra-perlakuan. Hal ini dapat membuktikan bahwa penambahan perlakuan dengan 

gelombang mikro dapat membantu proses maserasi menghasilkan senyawa lebih tinggi. 

Metode pra-perlakuan gelombang mikro dapat menghasilkan phytosterols, tocopherols, 
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canolol, dan komponen senyawa fenolik dalam ekstrak minya seperti dalam minyak biji 

tanaman yang dapat memperpanjang umur simpan dikarenakan kandungan antioksidan 

yang tinggi (Alirezalu and Achachlouei, 2011). Komponen fenolik merupakan metabolit 

tanaman yang ditandai dengan adanya beberapa kelompok fenol. Beberapa dari mereka 

sangat reaktif dalam menetralisir radikal bebas dengan mendonasikan atom hidrogen 

atau sebuah elektron. Hubungan antara aktivitas antioksidan dan total fenol menunjukan 

bahwa hadirnya aktivitas antioksidan dalam tanaman dianggap karena adanya 

komponen senyawa fenol (Song et al, 2010). 

 

Dari semua kombinasi daya dan waktu pra-perlakuan yang dilakukan didapatkan hasil 

total fenolik tertinggi ada pada 450 watt 12 menit (78,75 ± 3,05 mgGAE/100gram) dan 

terendah pada daya 180 watt 12 menit (60,49 ± 1,90 mgGAE/100gram). Dari keempat 

daya yang digunakan, menunjukan adanya kenaikan total fenol disetiap kenaikan daya, 

namun terjadi sedikit penuruan saat memasuki daya 600 watt. Lain halnya dengan hasil 

pengujian flavonoid, didapatkan flavonoid tertinggi pada perlakuan daya 600 watt 

dengan waktu 3 menit. Hasil dari pengujian flavonoid didapatkan kombinasi daya dan 

waktu pra-perlakuan tertinggi pada daya 300 watt dengan waktu 12 menit (43.59 ± 5.82 

mgQE/gram) dan terendah ada pada daya 300 watt 6 menit (25.21 ± 1.12 mgQE/gram).. 

Pada pengujian aktivitas antioksidan, digunakan metode DPPH dengan menggunakan 

1,1 diphenil-2-picrylhydrzyl sebagai radikal bebas. Prinsip dari metode ini adalah 

menangkap hidrogen antioksidan bahan yang akan ditangkap oleh DPPH dan 

menimbulkan reaksi reduksi yang menunjukan adanya aktivitas antiradikal. Terjadinya 

proses ini dapat dilihat dengan adanya penurunan absorbansi dalam sampel. Apabila 

terjadi reduksi DPPH maka akan nampak dari warna ungu DPPH berubah menjadi ke 

kuningan atau oranye akibat adanya aktivitas antioksidan ekstrak secang. Semakin 

pudar warna ungu pada sampel yang telah direaksikan dengan DPPH menunjukan 

semakin tingginya aktivitas reaksi reduksi yang menyebabkan peluruhan DPPH yang 

menandakan tingginya aktivitas antioksidan (miksusanti, 2012). Dalam penelitian ini, 

aktivitas antioksidan yang telah diukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 517 nm didapatkan kombinasi daya dan waktu pra-perlakuan 

tertinggi pada daya 180 watt dengan waktu 12 menit (50.88 ± 1.09  mgQE/gram)  dan 



 

29 
 

600 watt 12 menit (50.88 ± 0.69  mgQE/gram) sedangkan aktivitas antioksidan terendah 

ada pada daya 450 watt dengan waktu 3 menit (32.68 ± 0.85 mgQE/gram).  

 

Dalam prosesnya, daya dan waktu dapat mempengaruhi rusaknya struktur membran sel 

kayu secang. Semakin tinggi daya yang digunakan, akan memberikan pengaruh 

meningkatnya panas yang dihasilkan. Semakin besar daya gelombang mikro yang 

digunakan, maka akan semakin tinggi energi yang dihasilkan untuk menghasilkan 

panas. Semakin besar panas yang dihasilkan, akan meningkatkan suhu pada bahan dan 

pelarut. besarnya panas dapat mengakibatkan hilangnya pelarut akibat penguapan panas. 

Dengan terjadinya penguapan, bahan akan kehilangan kelembapan dan menjadi kering 

(Eka et al, 2017). Bahan kering yang diberi radiasi gelombang mikro secara terus 

menerus akan mengakibatkan perubahan warna dan rusaknya kandungan senyawa 

akibat panas berlebih yang diberikan. Dalam penelitian ini, batas kerusakan yang 

diberikan pada saat kayu secang menunjukan tanda akan hangus. Xiong et al (2000) 

dalam penelitiannya mengenai pra-perlakuan microwave pada jerami mengatakan 

bahwa iradiasi gelombang mikro dapat merubah ultrastruktur dari selulosa, 

mendegradasi lignin dan hemiselulosa dalam lignocellulosic dan meningkatkan 

kerentanan enzim terhadap lignocellulosa.  

 

Dalam mekanisme nya, pra-perlakuan gelombang mikro meghasilkan uap tekanan 

tinggi yang mengakibatkan pecahnya membran sel kayu sehingga meningkatkan 

permeabilitas kayu. Permeabilitas kayu yang tinggi dapat memudahkan penyerapan 

pelarut pada saat proses maserasi berlangsung (He et al, 2017). Semakin lama waktu 

pra-perlakuan gelombang mikro, maka semakin banyak air yang teruapkan, dan 

semakin tinggi energi yang hilang sehingga membuktikan bahwa semakin lama waktu 

pra-perlakuan gelombang mikro memiliki efek yang tidak baik namun dapat 

meningkatkan permeabilitas dari kayu secang.  

 

Dapat dilihat pada penelitian pendahuluan mengenai penetapan waktu pra-perlakuan, 

radiasi 12 menit dengan daya 600 watt mulai menunjukan warna kehitaman pada bagian 

tengahnya yang mulai mengindikasikan kerusakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

pengujian total fenolik dan flavonoid yang mengalami penuruan pada pra-perlakuan 



 

30 
 

daya 600 watt 12 menit. Selain itu didapatkan hasil bahwa pra-perlakuan dengan daya 

tinggi dalam waktu yang lama akan menurunkan kadar fenolik, flavonoid, dan 

antioksidan. Namun dengan menggunakan daya rendah dan sedang dengan waktu lama 

akan mengoptimalkan pemecahan membran kayu secang dan meningkatkan 

permeabilitas dari kayu secang seperti yang dikatakan oleh He et al (2017). Penggunaan 

daya tinggi dapat dikombinasikan dengan penggunaan waktu singkat agar efektif (Lu et 

al, 2011). 

  

 

 

 

 

(a) (b)  (c)    (d) 

Gambar 12. Pra-perlakuan gelombang mikro pada secang selama 12 menit dengan daya 

(a) 180 watt, (b) 300 watt, (c) 450 watt, (d) 600 watt. 

 

4.3. Aktivitas antibakteri ekstrak secang 

 

Komponen antibakteri dalam kayu secang Caesalpinia sappan L di identifikasi sebagai 

brazilin. Brazilin meunjukan aktivitas antibakteri yang efektif dalam melawan bakteri 

gram positif namun kurang efektif dalam menghambat bakteri gram negatif (Xu and 

Lee, 2004). Hal ini dikarenakan membran terluar dari bakteri gram negatif memiliki 

lipopolisakarida (LPS) yang berperan sebagai pelindung, sedangkan bakteri gram positif 

tidak memilikinya (Sivasothy et al., 2011).  

 

Staphylococcus aureus bakteri gram positif yang memiliki sifat anaerobik fakultatif, 

non motil, tidak menghasilkan spora, hidup secara berkoloni dan sering ditemukan pada 

bagian tubuh seperti kulit, mulut, hidung, saluran pencernaan dan saluran pernafasan. 

Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu optimal 37
o
C dan dapat bertahan hidup pada suhu 

50
o
C selama 30 menit (Hayes, 1995). Memiliki bentuk berupa coccus atau bulat. 

Dinding selnya tersusun atas peptidoglikan dan asam teikhoat. Koloni yang dihasilkan 

oleh bakteri ini akan membentuk bulatan halus dengan warna kuning (Tolan, 2012). 
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Listeria monocytogenes merupakan bakteri gram positif berbentuk batang yang 

memiliki sifat fakultatif dan motil. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu rendah 4
o
C – 

6
o
C. L. monocytogenes dapat menimbulkan penyakit yang menyerang saluran 

pencernaan sehingga dapat menyebabkan endocarditis yang disebut dengan listeriosis 

(FDA, 2012).  

 

Salmonella typhimurium bakteri gram negatif yang memiliki bentuk batang yang 

bersifat fakultatif anaerobik dan tidak menghasilkan spora. Dapat tumbuh baik pada 

suhu ruang 35 – 37
o
C, bersifat motil dan tidak dapat membentuk spora (Gray et al., 

2002). Salmonella menghasilkan enterotoxin yang dapat menyebabkan diare dan infeksi 

saluran pencernaan. Selain itu bakteri ini juga menghasilkan cytotoxin yang dapat 

menyebabkan paradangan (Jay et al., 2003). Escherichia coli merupakan bakteri gram 

negatif yang tidak menghasilkan spora dan berbentuk batang. Memiliki sifat sebagai 

katalase positif, oksidase negatif, fermentative, dan dapat tumbuh baik pada suhu tubuh 

sekitar 37
o
C. Tidak tahan terhadap panas, namun tahan terhadap suhu rendah dalam 

jangka waktu tetrentu dan juga tahan terhadap asam (Adams & Moss, 2008). 

 

Tabel 6 menunjukan semua ekstrak dengan perlakuan daya dan waktu yang berbeda 

menunjukan zona bening. Semakin tinggi daya yang digunakan akan menurunkan 

aktivitas antibakteri melawan bakteri E.coli dan Salmonella typhimurium. Penelitian 

yang dilakukan oleh Srinivasan (2012) mengenai aktivitas antibakteri pada secang 

menunjukan zona bening yang dihasilkan melawan S.aureus sebesar 31 m, E.coli 

sebesar 15 mm, dan Salmonella typhimurium sebesar 24 mm. Dalam tabel 2 didapatkan 

zona bening ekstrak secang yang diberi pra-perlakuan gelombang mikro dengan daya 

180 watt, 300 watt, 450 watt, dan 600 watt melawan S. aureus secara berurutan sebesar 

20.32 mm, 18.80 mm, 21.91 mm, dan 20.46 mm. zona bening yang didapatkan dalam 

melawan E.coli sebesar 23.90 mm, 22.37 mm, 22.16 mm, dan 22.15 mm. Dalam 

melawan Salmonella typhimurium, ekstrak secang menghasilkan zona bening sebesar 

18.62 mm, 16.90 mm, 16.51 mm, dan 16.36 mm. Hasil yang didapatkan lebih besar 

dibanding penelitian (Priadi, 2018) mengenai aktivitas antibakteri kayu secang ekstrak 

etanol dalam melawan S. aureus menghasilkan zona bening sebesar 13.55 mm dengan 

menggunakan metode maserasi. Hal ini dapat membuktikan bahwa penggunaan pra-
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perlakuan gelombang mikro dapat memaksimalkan proses maserasi dalam 

menghasilkan senyawa zat antibakteri. Kayu secang yang telah dianalisa kandungan 

senyawa kimianya menggunakan kromatografi Gas Spektro Massa menunjukan bahwa 

ekstrak etanol secang mengandung asam lemak, senyawa fenol 91%, bensediol 93%, 

dan resosinol 90% yang merupakan senyawa golongan fenol yang bersifat sebagai 

antibakteri (Priadi, 2018). Dengan meningkatnya komponen senyawa fenol pada 

pengujian kimia maka akan meningkatkan aktivtitas antibakteri.  

 

 

 

 

 

 

  




