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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tumbuhan Sembukan (Paederia foetidaL.) 

Tumbuhan sembukan (Paederia foetida L.) merupakan tumbuhan Asia tropis. 

Tumbuhan ini biasa tumbuh liar di lapangan terbuka, semak belukar, atau di tebing 

sungai mulai ketinggian 1 – 2.100 m di atas permukaan laut. Di Indonesia tumbuhan 

sembukan dikenal dengan nama yang berbeda–beda di masing–masing daerah seperti 

: Sumatera menyebutnya daun kentut, Sunda dinamakan kahitutan, atau kasembukan 

oleh orang Jawa. Nama daerah lainnya adalah bintaos (Madura), gumisiki (Ternate),  

jishiteng (China), dan di perdagangkan dengan nama Chinese fevervine herb. 

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan tahunan berbatang memanjat, panjang 3–5 

meter, daun pangkal berkayu, daun tunggal, bertangkai 1-5 cm dan tersusun 

berhadapan. Bentuk daun bulat telur sampai lanset, pangkal bulat, ujung runcing 

dengan panjang 3–12,5 cm dan lebar 2–7 cm. Permukaan atas daun berambut atau 

gundul dengan tulang menyirip. Bunganya majemuk, keluar dari ketiak daun atau 

ujung percabangan. Mahkota bunga berwarna putih, dengan tabung ungu, buah bulat, 

warna kuning mengkilap, diameter 4–6 mm.  

Dalam sistematik botani, tanaman sembukan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida   
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Sub Kelas  : Asteridae  

Bangsa  : Rubiales  

Suku  : Rubiaceae 

Marga  : Paederia 

Jenis  : Paederia foetida L. 

 

Gambar 2.1. Tumbuhan Sembukan (Paederia foetida L.) 

Tumbuhan sembukan merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai bahan obat tradisional. Tumbuhan ini berkhasiat untuk mencegah masuk 

angin, mengobati saluran pencernaan seperti nyeri pada usus, lambung, dan perut 

kembung, mengobati penyakit kulit (herpes), mata bengkak akibat benturan, darah 

putih berkurang (leukopenia) akibat penyinaran (radiasi), dan kencing tidak lancar 

(Heyne, 1987). 

Kandungan yang terdapat dalam tumbuhan sembukan cukup banyak antara lain 

pada daun dan batangnya mengandung asperulosida, deasetilas-perulosida, 6β -O-

sinapoylscandoside methyl ester, tiga dimer iridoid glikosida, paederosida, metil ester 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Rubiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Paederia
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asam paederosida, gama-sitosteron, arbutin, asam oleanolik, dan minyak atsiri. Selain 

itu, daun sembukan juga mengandung alkaloid, paederin, metilmerkaptan (Silokin, 

2007). Ekstrak etanol dari batang sembukan mengandung iridoid glikosida, 

paederosida, asam paederosida, metilpaederosidate, dan saprosmo-sida (Xu et al., 

2006). Iridoid glikosida memiliki fungsi beragam, yaitu sebagai antihepatotoksik, 

hipoglikemik, antispasmodik, antiinflamasi, antitumor, antivirus, 

antidiare,imunomodulator, dan aktivitas purgatif (El-Moaty, 2010).  

 

2.2. Minyak Atsiri 

Minyak atsiri merupakan salah satu hasil akhir proses metabolisme sekunder 

dalam tumbuhan. Tumbuhan penghasil minyak atsiri antara lain termasuk famili 

Pinaceae, Labiatae, Compositae, Myrtaceae, Rutaceae, Piperaceae dan 

Zingiberaceae. Minyak atsiri terdapat pada setiap bagian tumbuhan yaitu daun, 

bunga, biji, batang, kulit, dan akar (Ketaren, 1985). Minyak ini disebut juga minyak 

menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. 

Dalam keadaan segar dan murni, minyak atsiri umumnya tidak berwarna, namun pada 

penyimpanan yang lama minyak atsiri dapat teroksidasi. Untuk mencegah oksidasi, 

minyak atsiri harus disimpan dalam bejana gelas yang berwarna gelap, diisi penuh, 

ditutup rapat, serta disimpan di tempat yang kering dan sejuk (Gunawan dan Mulyani, 

2004). Minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau minyak terbang 

(essential oil, volatile) yang merupakan salah satu hasil metabolisme tanaman, 

bersifat mudah menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, serta berbau wangi 

sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. Minyak atsiri larut dalam pelarut organik 
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dan tidak larut dalam air (Sudaryanti dan Sugiharti, 1990). Minyak atsiri pada industri 

banyak digunakan sebagai bahan pembuat kosmetik, parfum, antiseptik dan lain-lain. 

Beberapa jenis minyak atsiri mampu bertindak sebagai bahan terapi (aromaterapi) 

atau bahan obat suatu jenis penyakit. Fungsi minyak atsiri sebagai bahan obat 

tersebut disebabkan adanya bahan aktif, sebagai contoh bahan anti radang, 

hepatoprotektor, analgetik, anestetik, antiseptik, psikoaktif dan anti bakteri (Agusta, 

2000).  

Minyak atsiri bukan senyawa tunggal, tetapi terdiri dari banyak senyawa. 

Komponen kimia dalam minyak atsiri dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu, 

hidrokarbon dan hidrokarbon teroksigenasi. Hidrokarbon penyusun utamanya adalah 

terpen. Terpen merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh, dan unit terkecil yang 

terdapat dalam molekulnya disebut isopren (C5H8) seperti ditunjukan pada Gambar 

2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Dasar Satu Unit Isopren 

 Terpen minyak atsiri dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu monoterpen 

dan seskuiterpen. 

2.2.1 Monoterpen  

Monoterpen merupakan senyawa volatil yang terdapat pada tumbuhan dan 

terbentuk dari dua unit isopren yang terbentuk dari 10 atom karbon. Monoterpen 

merupakan komponen utama minyak atsiri yang berperan dalam menimbulkan bau 

Ekor 



9 

 

dan rasa. Monoterpen khas berupa cairan yang tidak berwarna, tidak larut dalam air, 

dapat didestilasi uap dan berbau harum. Monoterpen mempunyai titik didih berkisar 

antara 140-1800C. Monoterpen dapat dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan 

kerangka karbonnya, yaitu asiklik, monosiklik, dan bisiklik. Beberapa senyawa 

golongan monoterpen adalah mirsen (asiklik), limonen (monosiklik), dan alfa pinen 

(bisiklik) (Robinson, 1995). Strukturnya ditunjukan pada Gambar 2.3. 

 
   Gambar 2.3 Senyawa Golongan Terpen 

2.2.2 Seskuiterpen  

Seskuiterpen berasal dari tiga satuan isopren dengan 15 atom karbon. 

Seskuiterpen terdapat sebagai minyak atsiri yang terdestilasi uap dan berperan 

penting dalam memberi aroma pada buah dan bunga. Seskuiterpen memiliki titik 

didih di atas  2000C. Seskuiterpen dapat dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan 

kerangka karbon dasarnya yaitu, asiklik, monosiklik, dan bisiklik. Beberapa contoh 

senyawa golongan seskuiterpen adalah farnesol (asiklik), bisabolen (monosiklik), dan 

karatol (bisiklik) (Robinson, 1995). Struktur seskuiterpen terdapat pada Gambar 2.4 
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  `  Gambar 2.4 Senyawa Golongan Seskuiterpen 

2.3. Teknik Isolasi Minyak Atsiri dengan Destilasi Uap 

Isolasi minyak atsiri dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu destilasi 

sederhana, destilasi uap, dan destilasi fraksi. Untuk mengisolasi minyak, biasanya 

digunakan teknik destilasi uap. Destilasi uap didasarkan pada volatilitas dari beberapa 

senyawa organik terhadap uap yang terjadi pada temperatur kurang dari 1000C 

(Sastrohamidjojo, 2004). 

Destilasi uap merupakan proses penguapan suatu campuran. Metode ini 

merupakan teknik yang paling baik untuk memisahkan senyawa yang mudah 

menguap dari senyawa yang tidak menguap berdasarkan perbedaan titik didih. Pada 

destilasi uap, uap air yang dihasilkan dialirkan dalam sistem destilasi untuk mendesak 

senyawa organik volatil yang akan diisolasi. Uap air bersama senyawa organik akan 

meninggalkan fase cairnya menuju pendingin dan pada alat pendingin akan 

diembunkan sehingga diperoleh destilat yang secara fisik terpisah menjadi dua 

lapisan karena destilat uap air dan komponen organiknya tidak saling melarutkan 

(Sudjadi, 1992). 
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Prinsip destilasi uap adalah melibatkan kodestilasi campuran air dan senyawa 

organik yang mudah menguap dan tidak bercampur dengan air. Keuntungan destilasi 

uap adalah dapat digunakan untuk memisahkan senyawa yang titik didihnya lebih 

tinggi dari titik didih air. Sebelum titik didihnya tercapai (suhu dibawah 1000C) 

senyawa tersebut sudah menguap atau akan menghasilkan pemisahan yang tidak larut 

dalam air, sehingga pada prinsipnya jika suatu campuran dari cairan yang tidak 

bercampur disuling, maka titik didih campuran tetap dan salah satu penyusunnya 

hampir sempurna tersuling. Selanjutnya titik didih akan naik mencapai titik didih 

cairan yang masih ada dalam labu. Uap yang dihasilkan dari suatu campuran senyawa 

mengandung semua senyawa dalam perbandingan yang sesuai dengan volume 

terhadap tekanan uap relatif dari setiap senyawa penyusun (Sudjadi, 1992). 

Keuntungan isolasi minyak atsiri dengan menggunakan destilasi uap 

diantaranya penetrasi uap ke dalam sel-sel tanaman cukup baik dan membagi uap 

lebih merata ke seluruh bagian sel. Selama proses destilasi berlangsung, uap air 

masuk menembus jaringan material dan melarutkan sebagian minyak yang ada di 

dalam sel. Uap air menembus dengan cara osmosis yang mengakibatkan 

pembengkakan membran dan akhirnya minyak sampai pada permukaan. Selanjutnya 

minyak langsung diuapkan bersama-sama dengan uap air. Proses ini berlangsung 

terus menerus sampai semua minyak yang ada di dalam sel keluar (Sudjadi, 1992). 

2.4. Bakteri  

Bakteri adalah suatu gabungan prokariot yang secara umum memiliki ukuran 

sel 0,5-1,0 µm dan terdiri dari tiga bentuk dasar yaitu bulat (kokus), batang (basilus) 

dan spiral. Bakteri berdasarkan komposisi dinding sel serta sifat pewarnaan dapat 
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dibedakan menjadi dua kelompok yaitu gram positif dan gram negatif. Selain 

perbedaan dalam sifat pewarnaan, bakteri gram positif dan gram negatif juga berbeda 

dalam sensitifitasnya terhadap kerusakan mekanis atau fisis, terhadap enzim, 

desinfektan dan antibiotik. Beberapa perbedaan sifat-sifat bakteri gram positif dan 

gram negatif dapat dilihat pada Tabel 2.1 ( Michael, 1986 dan Entjang, 2001). 

Tabel 2.1 : Perbedaan sifat-sifat bakteri gram positif dan gram negatif 

No Sifat 
Perbedaan 

Bakteri gram positif Bakteri gram negatif 

1 Struktur dinding sel 

Tebal (15-80 nm), 

berlapis tunggal 

(mono) 

Tipis (10-15 nm) 

2 
Komposisi dinding sel 

(kandungan lipid) 

Rendah (1-4%), 

Terdapat asam, 

tekoat, peptidoglikan 

ada sebagai lapisan 

tunggal, komponen 

utama merupakan 

lebih dari 50% berat 

kering pada beberapa 

sel bakteri 

Tinggi 11-22% tidak ada 

asam tekoat, Peptidoglikan 

ada dalam lapisan kaku 

sebelah dalam jumlah yang 

sedikit, ± 10 % berat kering 

3 
Ketahanan terhadap 

penisilin  
Sensitif  Lebih tahan 

4 

Penghambat oleh 

pewarna (violet 

kristal) 

Lebih lambat Kurang lambat 

5 Kebutuhan nutrien Relatif kompleks Relatif sederhana 

6 
Ketahanan terhadap 

perlakuan fisik 
Lebih tahan Kurang tahan 

Sumber : Michael J. Pelezar dan E. C. S. Chan, 1988. 

2.4.1 Daya Antibakteri 

 Zat antibakteri adalah zat yang mempunyai kemampuan membunuh bakteri, 

terdiri dari bahan kimia yang dibuat secara sintetis. Efek antibakteri terdiri atas zat 

bakterisida dan bakteriostatik. Zat bakterisida yaitu pada dosis biasa berkhasiat 
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mematikan kuman, sedangkan zat bakteriostatik yaitu pada dosis biasa dapat 

menghentikan pertumbuhan dan pembiakan bakteri (Entjang, 2001).  

 Mekanisme senyawa antibakteri atau antimikroba dalam menghambat 

pertumbuhan mikroba antara lain dengan cara menghambat pertumbuhan dinding sel, 

mengubah permeabilitas membran sitoplasma yang menyebabkan kebocoran nutrien 

dari dalam sel, menyebabkan denaturasi protein, dan menghambat kerja enzim dalam 

sel. Uji aktivitas terhadap mikroba adalah uji kepekaan suatu organisme terhadap 

kehadiran senyawa toksik yang ada di lingkungannya. Uji ini menggunakan mikroba 

Escherichia coli dan Staphilococcus aureus (Entjang, 2001). 

2.4.2 Escherichia coli 

Sistematika dari Escherichia coli adalah sebagai berikut : 

Divisi  :  Protophyta 

Kelas   :  Schizomycetes 

Bangsa  :  Eubacteriales 

Suku  :  Enterobacteriaceae 

Marga   :  Escherichia  

Jenis  :  Escherichia coli 

Escherichia coli, merupakan bakteri anaerob fakultatif gram negatif berbentuk 

batang yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini merupakan 

penghuni normal usus, selain berkembang biak di lingkungan sekitar manusia yang 

pertama kali ditemukan pada tahun 1885 (Arisman, 2009). 

Bakteri Escherichia coli merupakan jasad indikator dalam substrat air dan 

bahan makanan, yang mampu memfermentasikan laktosa pada temperatur 37°C 
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dengan membentuk asam dan gas dalam waktu beberapa jam. Bakteri ini berpotensi 

patogen karena pada keadaan tertentu dapat menyebabkan diare (Suriawiria, 1996). 

Bakteri coliform dibedakan menjadi 2, yaitu fekal dan non-fekal. Bakteri yang 

termasuk kelompok coliform fekal adalah Escherichia coli, sedangkan kelompok 

bakteri eoliform non-fekal adalah Escherichia aerogenes. Untuk membedakan 

Escherichia coli dari Escherichia aerogenes dapat dilakukan dengan uji IMViC 

(indol, metil merah, voges-proskauer, sitrat), yaitu uji yang menunjukkan 

pembentukan indol dari triptofan, uji merah metil yang menunjukkan fermentasi 

glukosa menghasilkan asam sampai pH 4,5 sehingga medium akan berwarna merah 

dengan adanya metil merah, uji voges-proskauer yang menunjukkan pembentukan 

asetil metil karbinol dari glukosa, dan uji penggunaan sitrat sebagai sumber karbon. 

 Escherichia coli mempunyai sifat yang berbeda dengan E. aerogenes karena 

pada umumnya dapat memproduksi indol dari triptofan, membentuk asam sehingga 

menurunkan pH sampai 4,5, tidak memproduksi asetil metil karbinol, dan tidak dapat 

menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Sifat-sifat E. coli lainnya 

yang penting adalah bakteri ini dapat memfermentasi laktosa  dengan memproduksi 

asam dan gas, mereduksi nitrat menjadi nitrit, bersifat katalase positif, dan oksidase 

negatif (Fardiaz, 1992). 

2.4.3 Staphylococcus aureus 

Sistematika dari Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Protophyta 

Kelas   : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriales 



15 

 

Suku   : Micrococcaceae 

Marga   : Staphylococcus  

Jenis   : Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 µm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. 

Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37ºC, tetapi membentuk pigmen paling baik 

pada suhu kamar (20-25 ºC). Koloni pada perbenihan padat berwarna abu-abu sampai 

kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan berkilau. Lebih dari 90% 

isolat klinik menghasilkan S.aureus yang mempunyai kapsul polisakarida atau selaput 

tipis yang berperan dalam virulensi bakteri (Jawetz et al., 1995). 

Bakteri Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit dengan 

membentuk zat ekstra seluler yang cukup banyak antara lain: eksitosin, lekosidin, 

endotoksin, dan koagulase. Efek ekstra seluler yang bergabung dengan toksin, 

bersifat infasif dalam skala besar, merupakan jenis patogen yang cenderung 

menghasilkan koagulasi dan pigmen kuning yang bersifat hemofilik. Bakteri 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit seperti: infeksi pada folikel 

rambut dan kelenjar keringat, bisul, infeksi pada luka, meningitis dan pneumonia 

(Entjang I, 2001). 

2.5. Metode Uji Aktivitas Antibakteri 

Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan 

pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan. Pengendalian pertumbuhan 

mikroorganisme bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, 



16 

 

membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan 

serta perusakan bahan oleh mikroorganisme (Sulistyo, 1971). Antimikrobia meliputi 

golongan antibakteri, antimikotik, dan antiviral (Ganiswara, 1995). Mekanisme 

penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa 

perusakan dinding sel dengan cara menghambat pembentukannya atau mengubahnya 

setelah selesai terbentuk, perubahan membran sitoplasma sehingga menyebabkan 

keluarnya bahan makanan dari dalam sel, perubahan molekul protein dan asam 

nukleat, penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan 

protein. Di bidang farmasi, bahan antibakteri dikenal dengan nama antibiotik, yaitu 

suatu substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroba dan dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba lain. Senyawa antibakteri dapat bekerja secara bakteriostatik, 

bakteriosidal, dan bakteriolitik (Pelezar and Chan, 1988). Menurut Madigan  dan 

Martinko (2000), berdasarkan sifat toksisitas selektifnya, senyawa antimikrobia 

mempunyai 3 macam efek terhadap pertumbuhan mikrobia yaitu: 

1) Bakteriostatik memberikan efek dengan cara menghambat pertumbuhan tetapi 

tidak membunuh. Senyawa bakteriostatik seringkali menghambat sintesis protein atau 

mengikat ribosom. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan antimikroba pada kultur 

mikroba yang berada pada fase logaritmik. Setelah penambahan zat antimikroba pada 

fase logaritmik didapatkan jumlah sel total maupun jumlah sel hidup adalah tetap. 

2) Bakteriosidal memberikan efek dengan cara membunuh sel tetapi tidak terjadi 

lisis sel atau pecah sel. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan antimikroba pada 

kultur mikroba yang berada pada fase logaritmik. Setelah penambahan zat 
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antimikroba pada fase logaritmik didapatkan jumlah sel total tetap sedangkan jumlah 

sel hidup menurun. 

3) Bakteriolitik menyebabkan sel menjadi lisis atau pecah sel sehingga jumlah 

sel berkurang atau terjadi kekeruhan setelah penambahan antimikroba. Hal ini 

ditunjukkan dengan penambahan antimikroba pada kultur mikroba yang berada pada 

fase logaritmik. Setelah penambahan zat antimikroba pada fase logaritmik, jumlah sel 

total maupun jumlah sel hidup menurun.  

Mekanisme penghambatan antibakteri dapat dikelompokkan menjadi lima, 

yaitu menghambat sintesis dinding sel mikroba, merusak keutuhan dinding sel 

mikroba, menghambat sintesis protein sel mikroba, menghambat sintesis asam 

nukleat, dan merusak asam nukleat sel mikroba (Sulistyo, 1971). Daya antimikroba 

diukur secara in vitro agar dapat ditentukan kemampuan suatu zat antimikroba 

(Jawetz dan Adelberg’s , 2001). Adanya fenomena ketahanan tumbuhan secara alami 

terhadap mikroba menyebabkan pengembangan sejumlah senyawa yang berasal dari 

tanaman yang mempunyai kandungan antibakteri dan antifungi (Griffin, 1981).Uji 

aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi dan metode pengenceran. 

Disc diffusion test atau uji difusi cakram dilakukan dengan mengukur diameter zona 

bening (clear zone) yang merupakan petunjuk adanya respon penghambatan 

pertumbuhan bakteri oleh suatu senyawa antibakteri dalam ekstrak. Syarat jumlah 

bakteri untuk uji kepekaan/sensitivitas yaitu 105-108 CFU/mL (Hermawan dkk., 

2007). Metode difusi merupakan salah satu metode yang sering digunakan. Metode 

difusi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu metode silinder, metode  lubang/sumuran 

dan metode cakram kertas. Metode lubang/sumuran yaitu membuat lubang pada agar 
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padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak lubang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian, kemudian lubang diinjeksikan dengan ekstrak yang akan 

diuji. Setelah dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada 

tidaknya daerah hambatan di sekeliling lubang (Kusmayati dan Agustini, 2007). 

2.6. Kromatografi Gas dan Spektroskopi Massa (GC-MS) 

 Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan yang memerlukan waktu 

sangat singkat dan lebih efektif dibandingkan dengan pemisahan yang lain. Dalam 

semua jenis kromatografi campuran senyawa terlarut terpisah sepanjang kolom, dan 

pemisahan ini berdasarkan perbedaan laju migrasi dari bermacam-macam senyawa 

tersebut. Laju migrasi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kecendrungan menggerakan 

dan kecendrungan untuk menahan senyawa terlarut (Sastohamidjojo, 1991). 

 Sistem kromatografi gas memerlukan sistem tertutup sempurna kecuali pada 

tempat keluarnya gas. Gas pembawa dari tangki bertekanan, mengalir melalui 

pengaturan tekanan yang mengatur kecepatan aliran gas dalam alat. Cuplikan 

dimasukkan ke dalam suatu kamar pemanas melalui suatu sekat karet silikon dengan 

“syringe” jika cuplikan berupa cairan, atau jika cuplikan berupa gas digunakan katup 

khusus untuk cuplikan itu. Dari sini gas pembawa membawa cuplikan melalui kolom 

pemisah dan kemudian melalui detektor yang mengirim isyarat ke pencatat 

(Soedarmadji, 1985). 

 Kromatografi gas-spektroskopi massa (GC-MS) merupakan suatu teknik 

kombinasi resolusi pemisahan tingkat tinggi dengan tingkat deteksi yang sangat 

selektif dan sensitif. Gas effluen dari alat kromatografi langsung dialirkan melalui 

kolom transfer menuju ke sumber ion. Di dalam sumber ion, sampel ditembak dengan 
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arus elektron yang berenergi tinggi. Energi yang diserap oleh molekul akan 

menyebabkan terjadinya pengionan karena pelepasan elektron dari orbital ikatan ke 

orbital anti ikatan akan menjadi ion molekuler atau fragmen ion (Creswell, 1982). 

 


