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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tumbuhan Brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers.hen 

jin) 
2.1.1 Klasifikasi Tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

Tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin merupakan tumbuhan obat 

yang memiliki rasa pahit diseluruh organnya. Klasifikasi tumbuhan Tinospora 

crispa (L.) Miers.hen jin adalah: 

Kingdom : Plantae 

Sub kingdom : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Ranuculales 

Famili  : Menispermaceae 

Genus  : Tinospora 

Spesies  : Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

 (Sumber: Materia medica, 2017). 

2.1.2 Morfologi Tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers .hen jin 

Tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin adalah tumbuhan obat yang 

banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Habitat Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin berupa semak, memanjat dengan panjang lebih dari 15 cm. Ciri-ciri 
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tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin seperti pada Gambar 2.1 yaitu 

batang bulat, berkayu, permukaan berbenjol-benjol, bercabang dan berwarna 

hijau. Daun tunggal, berwarna hijau, tersebar, bentuk jantung dengan ujung 

runcing, pangkal berlekuk dan tepi rata. Panjang daun 7-12 cm, lebar 7-11 cm, 

bertangkai, pertulangan daun melengkung dan tangkai daun menebal pada 

pangkal dan ujung. Bunga majemuk, bentuk tendan, terletak pada batang, kelopak 

tiga, bentuk bulat telur, mahkota berjumlah enam, bentuk benang, benang sari 

berjumlah enam, tangkai hijau muda, kepala sari berwarna kuning. Buah berupa 

buah batu, kecil dan berwarna hijau. Akar tunggang berwarna putih kotor (Aspan, 

2008). 

 
 Gambar. 2.1 Tinospra crispa (L.) Miers.hen jin 

(Sumber: Materia Medica, 2017) 

Lukmanjaya dkk (2012) menyatakan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

juga termasuk golongan tumbuhan perdu. Batang berukuran sebesar jari 

kelingking, berbintil-bintil rapat rasanya pahit. Bentuk daun seperti jantung atau 

agak bundar telur berujung lancip, panjang 7 - 12 cm, lebar 5 - 10 cm. Bunganya 

kecil dan berwarna hijau muda. memiliki mahkota 6 yang merupakan tunas. 

Buahnya berwarna merah muda.  
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2.1.3 Ekologi Tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin  

Tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin merupakan tumbuhan liar 

yang dapat ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama Jawa, Bali dan 

Ambon. Umumnya tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin banyak tumbuh 

di hutan, ladang atau halaman dekat pagar dengan sinar matahari yang cukup. 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan 

cara merambat. Daerah yang ditempati biasanya memiliki ketinggian 0-1.000 

meter di atas permukaan laut (Utami, 2010). 

Selain menjadi tumbuhan liar, Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

merupakan tumbuhan yang dapat di tanam di dalam pot untuk menciptakan 

suasana asri pada teras rumah. Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin menyukai 

tempat terbuka dan membutuhkan banyak sinar matahari. Di Indonesia, tanaman 

ini dikenal dengan berbagai nama daerah, seperti antawali, bratawali, putrawali, 

daun gadel (Jawa), andawali (Sunda), antawali (Bali) (Lukmanjaya dkk., 2012). 

 

2.1.4 Kandungan Senyawa Aktif Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin mengandung banyak senyawa kimia 

yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Kandungan senyawa kimia 

berkhasiat obat tersebut terdapat di seluruh bagian tumbuhan, dari akar, batang, 

sampai daun. Berdasarkan sejumlah literatur, secara umum di dalam tumbuhan 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin terkandung berbagai senyawa kimia antara 

lain alkaloid berberin, damar lunak, pati, glikosida, pikroretosid, harsa, zat pahit 

pikroretin, tinokrisposid, palmatin, kolumbin, dan kaokulin atau pikrotoksin 
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(Kresnady, 2003). Sedangkan Muharni (2014) menyatakan Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin mengandung senyawa-senyawa golongan alkaloid, flavonoid, 

steroid dan golongan fenolat lainnya. 

Organ tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin yang dapat digunakan 

sebagai obat adalah organ batang, daun dan akar. Daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin mengandung senyawa alkaloid berberin, steroid, terpenoid, saponin 

dan fenolik. Ekstrak kasar daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin mempunyai 

aktivitas antimikroba pada beberapa bakteri gram positif dan gram negatif pada 

perlakuan konsentrasi tertentu (Darmayasa dkk., 2014). Batang Tinospora crispa 

(L.) Miers.hen jin mengandung senyawa zat pahit (pikroretin), alkaloid berberin, 

tinokrisposid, saponin, kolumbin, palmatin, kaemferol dan pati (Muhlisah, 2007). 

Putri (2012) menyatakan batang brotowali positif mengandung senyawa flavonoid 

yang termasuk dalam golongan fenol. Daun dan batang Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin mengandung senyawa alkaloid berberin, saponin dan fenol 

(Widiana, 2016). 

Berdasarkan studi literatur senyawa antibakteri dalam tumbuhan Tinospora 

crispa (L.) Miers.hen jin terdiri dari senyawa alkaloid berberin, saponin dan fenol: 

1. Alkaloid 

 Alkaloid merupakan senyawa yang mengandung nitrogen yang bersifat 

basa dan mempunyai aktifitas farmakologis. Sebagian besar alkaloid bersifat 

heterogen dan mempunyai kerangka dasar polisiklik termasuk cincin heterosiklik 

nitrogen serta mengandung subtituen yang tidak terlalu bervariasi. Umumnya 



17 
 

alkaloid merupakan senyawa padat, berbentuk kristal, tidak berwarna dan 

mempunyai rasa pahit (Lumbanraja, 2009).  

Rohyani dkk (2015) menyatakan alkaloid umumnya tidak ditemukan pada 

gymnospermae, paku-pakuan, lumut dan tumbuhan rendah lainnya. Senyawa 

alkaloid dalam bidang kesehatan memiliki efek berupa pemicu sistem syaraf, 

menaikan tekanan darah,mengurangi rasa sakit, antimikroba, obat penenang, obat 

penyakit jantung dan lainnya. Senyawa alkaloid merupakan golongan senyawa 

aktif yang berasal dari tumbuhan.  

Organ batang Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin mengandung senyawa 

alkaloid sebesar 2,22 % (Ihwan dkk., 2014). Sedangkan Marahel (2016) 

menyatakan bahwa tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers mengandung alkaloid 

total sebesar 40%. Alkaloid bekerja sebagai antibakteri dengan cara merusak 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel 

tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Munfaati, 

2015).  

Berberine termasuk dalam golongan senyawa alkaloid. Berberin adalah 

alkaloid yang hadir dalam akar dan batang-kulit tumbuhan. Kebanyakan alkaloid 

tidak berwarna namun beberapa senyawa kompleks spesies aromatik berwarna 

seperti berberin yang berwarna kuning. Berberin telah menunjukkan banyak 

berbagai aktivitas farmakologi termasuk; antihipertensi, anti-inflamasi, 

antioksidan, anti-depresan, anti kanker, anti-diare, cholagouge, hepatoprotektif 

dan antimikroba. Berberin juga aktif terhadap infeksi usus lainnya yang 

menyebabkan aute diare seperti Shigella dysenteriae, Salmonella paratyphi dan 
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berbagai spesies Klebsiella (Singh dkk., 2010). Senyawa alkaloid berberine 

memilki efek antimikroba karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan DNA 

bakteri dengan cara menginterkalasi DNA sehingga  replikasi DNA bakteri 

terhambat (Wahyuningsih dkk., 2008). Struktur kimia senyawa alkaloid berberin 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Struktur Kimia Senyawa Berberin 

(Sumber: Singh dkk., 2010). 
 

2. Saponin 

Saponin adalah sebagian organ dalam tumbuhan yang mempunyai sifat 

kimia yang sama dengan glikosida triterpenoid dan sterol yang menghasilkan busa 

apabila dikocok dengan air. Saponin merupakan senyawa yang berasa pahit. Dua 

jenis saponin yang dikenal yaitu glikosida triterpenoid alkohol dan glikosida 

struktur steroid. Aglikonnya disebut sapogenin yang diperoleh dengan hidrolisis 

dalam asam atau menggunakan enzim. Berdasarkan struktur aglikonnya atau 

sapogenin, saponin dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu tipe steroid dan 

triterpenoid. Kedua senyawa tersebut memiliki hubungan glikosidik pada atom C-
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3 dan memiliki asal usul biogenetika yang sama lewat asam mevalonat dan 

satuan-satuan isoprenoid (Pratiwi, 2008).  

Senyawa saponin bekerja sebagai bakteriostatik dengan cara merusak 

membran sitoplasma bakteri, rusaknya membran sitoplasma dapat mengakibatkan 

sifat permeabilitas membran sel berkurang sehingga transpor zat ke dalam sel dan 

ke luar sel menjadi tidak terkontrol. Zat yang berada di dalam sel seperti ion 

organik enzim, asam amino, dan nutrisi dapat keluar dari sel. Apabila enzim-

enzim keluar dari sel bersama dengan zat-zat seperti air dan nutrisi dapat 

menyebabkan metabolisme terhambat sehingga terjadi penurunan ATP yang 

diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan sel, selanjutnya 

pertumbuhan sel bakteri menjadi terhambat dan menyebabkan kematian sel 

(Retnowati, 2011). Struktur kimia senyawa saponin golongan triterpenoid dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Struktur Kimia Senyawa Saponin Triterpenoid 

(Sumber: Singh dkk., 2010). 
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3. Fenol 

Fenol merupakan senyawa alkohol dengan rumus kimia C6H5OH dan 

strukturnya memiliki gugus hidroksil (-OH) yang berikatan dengan cincin fenil 

(Akbar dkk., 2013). Fenol berfungsi untuk melawan baketeri gram positif dan 

dalam konsentrasi yang tinggi fenol digunakan untuk melawan bakteri gram 

negatif. Fenol (asam karbol) pada konsentrasi yang rendah  (2-4%) memiliki sifat 

daya bunuh, disebabkan karena fenol mempresipitasikan protein secara aktif 

sehingga susunan protein menjadi berubah tidak sesuai dengan kebutuhan sel, 

selain itu juga merusak membran sel dengan cara menurunkan tegangan 

permukaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya osmosis dan sel akan mengalami 

lisis (Waluyo, 2004). 

Senyawa fenol akan menyerang gugus polar (gugus fosfat) sehingga 

molekul fosfolipida akan terurai menjadi gliserol, asam karboksilat dan asam 

fosfat. Hal ini mengakibatkan fosfolipida tidak mampu mempertahankan bentuk 

membran sitoplasma akibatnya membran sitoplasma akan bocor dan bakteri akan 

mengalami hambatan prtumbuhan dan bahkan kematian. Kadar total senyawa 

fenol dalam tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin sebesar 2,90 mg 

EAG/gr (Retnowati, 2011). 

Senyawa fenol merusak dinding bakteri dengan memutuskan ikatan 

peptidoglikan. Mekanisme penghambatan bakteri oleh senyawa fenol diduga 

dengan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan sel bakteri, sehingga 

lapisan sel tidak terbentuk secara utuh. Senyawa alkaloid bekerja dengan 

menghambat sintesis dinding sel. Ketidakstabilan pada dinding sel menyebabkan 
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fungsi permeabilitas selektif, fungsi pengangkutan aktif, dan pengendalian 

susunan protein dari sel bakteri menjadi terganggu menyebabkan sel bakteri 

menjadi kehilangan bentuk dan lisis. Dinding sel yang rusak mengakibatkan 

senyawa metabolit sekunder dapat masuk lebih dalam dan merusak membran 

bakteri (Dewi dkk., 2014). 

Senyawa fenol dan turunannya mudah membentuk kompleks protein 

melalui ikatan hidrogen. Ion H+ dari kompleks tersebut merusak gugus polar 

(gugus fosfat) membran bakteri sehingga molekul fosfolipid terurai menjadi 

gliserol, asam karboksilat, dan asam fosfat. Hal ini menyebabkan fosfolipid tidak 

bisa mempertahankan bentuk membran (Sari, 2011). Disisi lain senyawa 

flavonoid memiliki mekanisme membentuk senyawa kompleks protein, antara 

protein yang dapat larut, protein ekstraseluler, dan dinding sel (Dewi dkk., 2014).  

Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang 

ditemukan di alam, yang terdiri dari 15 atom karbon, dengan dua cincin benzene 

(C6) terikat pada suatu rantai propane (C3) sehingga membentuk susunan C6-C3-

C6. Flavonoid merupakan senyawa golongan fenol yang aktif, senyawa flavonoid 

dalam tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers sebesar 3,71 ± 005 %. Senyawa 

fenol dan senyawa fenolik derivatnya juga dapat menimbulkan denaturasi protein 

yang terdapat pada dinding sel sehingga dapat merusak susunan dan merubah 

mekanisme dan permeabilitas dari mikrosom, lisosom dan dinding sel (Munfaati, 

2015). Struktur kimia senyawa flavonoid yang termasuk golongan fenol dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Struktur Kimia Senyawa Flavonoid 

(Sumber: Redha, 2010 ) 
 

2.1.5 Manfaat Tinospora crispa (L.) Miers  

Berdasarkan senyawa yang terkandung dalam tumbuhan Tinospora crispa 

(L.) Miers.hen jin, tercatat ada beberapa efek farmakologis dari Tinospora crispa 

(L.) Miers sehingga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tinospora 

crispa (L.) Miers.hen jin dapat memberikan efek farmakologis yaitu, analgesik, 

anti-inflamasi, antikoagulan, tonikum, antiperiodikum dan diuretikum. Sifat 

analgenik menyebabkan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin berkhasiat dalam 

menurunkan panas atau demam. Batang Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

banyak digunakan untuk mengobati sakit perut (diare), demam, sakit kuning, sakit 

pinggang dan cacingan. Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin dapat digunakan 

sebagai obat luar, misalnya obat kudis serta membersihkan koreng atau luka 

(Kresnady, 2003). 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin merupakan tumbuhan obat dari famili 

Euphorbiaceae yang serbaguna karena dapat digunakan untuk obat berbagai 
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penyakit seperti rematik, kencing manis, sakit kuning, dan beberapa penyakit 

lainnya. Masyarakat sudah biasa menggunakan tumbuhan ini untuk pengobatan 

berbagai macam penyakit. Batangnya digunakan untuk pengobatan rematik, 

memar, demam, merangsang nafsu makan, sakit kuning, cacingan, sakit perut 

(diare) dan batuk. Air rebusan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

dimanfaatkan untuk mencuci luka atau penyakit kulit seperti kudis dan gatal- 

gatal. Ekstrak etanol daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin ini bisa digunakan 

untuk menurunkan kadar glukosa darah (Pujilestari, 2009). 

Orang-orang kuno di desa-desa biasa memelihara tumbuhan Tinospora 

crispa (L.) Miers.hen jin. Tumbuhan yang merambat dan rasanya sangat pahit ini 

banyak manfaatnya terutama untuk mengobati berbagai penyakit, dikenal juga 

sebagai tumbuhan obat, sehingga hampir semua industri jamu memiliki kebun 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin. Rahayu dkk (2004) menyatakan batang 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin yang direbus dan diminum airnya dapat 

berfungsi sebagai tonikum (menjaga kesehatan secara umum) dalam tubuh 

manusia.  

 

2.1.6 Mekanisme Kerja Zat Aktif Batang dan Daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin terhadap Zona Hambat Bakteri Shigella dysentriae  
 

Semua bagian tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin seperti daun 

dan batang serta bunga dan akar terasa sangat pahit jika dimakan. Rasa pahit itu 

disebabkan oleh adanya senyawa berberin yang banyak terdapat di batang 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin. Selain itu batang Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin mengandung damar lunak, pati, glikosida, pikroretosid harsa, zat 
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pahit, pikroretin, tinoskriposit, palmatin, kaokulin dan pikrotoksi (Kresnady, 

2003). 

Penelitian ini menggunakan organ tumbuhan batang dan daun Tinospora 

crispa (L.) Miers.hen jin. Secara spesifik batang Tinospora crispa (L.) Miers.hen 

jin mengandung senyawa zat pahit (pikroretin), berberin, tinokrisposid, saponin, 

kolumbin,palmatin, kaemferol dan pati (Muhlisah, 2007). Putri (2012) 

menyatakan batang Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin positif mengandung 

senyawa flavonoid yang termasuk dalam golongan fenol. Sedangkan daun 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin mengandung senyawa steroid, terpenoid, 

saponin dan fenolik (Suryanti, 2004). Daun dan batang Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin mengandung senyawa alkaloid berberin, saponin dan fenol 

(Widiana, 2016). 

Mekanisme senyawa kimia antibakteri yang terdapat dalam organ batang 

dan daun tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin adalah: 

1.  Senyawa alkaloid berberine  

Berberine merupakan golongan alkaloid, senyawa alkaloid berberine dalam 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin sebanyak 2,22 % (Susanti, 2011) sedangkan 

Marahel (2016) menyatakan bahwa tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

memiliki kandungan senyawa alkaloid sebesar 40%. Alkaloid berberin memiliki 

efek antimikroba karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan DNA bakteri 

dengan cara menginterkalasi DNA sehingga  replikasi DNA bakteri terhambat 

(Wahyuningsih dkk., 2008).  
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Selain itu alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme 

yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan 

pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh, 

terganggunya sintesis peptidoglikan sehingga pembentukan sel tidak sempurna 

karena tidak mengandung peptidoglikan dan dinding selnya hanya meliputi 

membran sel (Retnowati, 2011). 

2. Senyawa saponin  

Senyawa saponin bekerja sebagai bakteriostatik dengan cara merusak 

membran sitoplasma bakteri, rusaknya membran sitoplasma dapat mengakibatkan 

sifat permeabilitas membran sel berkurang sehingga transport zat ke dalam sel dan 

ke luar sel menjadi tidak terkontrol. Zat yang berada di dalam sel seperti ion 

organik enzim, asam amino, dan nutrisi dapat keluar dari sel. Apabila enzim-

enzim keluar dari sel bersama dengan zat-zat seperti air dan nutrisi dapat 

menyebabkan metabolisme terhambat sehingga terjadi penurunan ATP yang 

diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan sel, selanjutnya 

pertumbuhan sel bakteri menjadi terhambat dan menyebabkan kematian sel 

(Retnowati, 2011). 

3. Senyawa fenol  

Senyawa fenol merusak dinding bakteri dengan memutuskan ikatan 

peptidoglikan. Mekanisme penghambatan bakteri oleh senyawa fenol diduga 

dengan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan sel bakteri, sehingga 

lapisan sel tidak terbentuk secara utuh (Munfaati, 2015). Fenol berfungsi untuk 
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melawan baketeri gram positif dan dalam konsentrasi yang tinggi fenol digunakan 

untuk melawan bakteri gram negative (Waluyo, 2004).  

Fenol (asam karbol) pada konsentrasi yang rendah  (2-4%) memiliki sifat 

daya bunuh. Fenol memiliki daya bunuh dikarenakan fenol mempresipitasikan 

protein secara aktif sehingga susunan protein menjadi berubah tidak sesuai dengan 

kebutuhan sel, selain itu juga merusak membran sel dengan cara menurunkan 

tegangan permukaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya osmosis dan sel akan 

mengalami lisis (Waluyo, 2004).  

Senyawa fenol akan menyerang gugus polar (gugus fosfat) sehingga 

molekul fosfolipida akan terurai menjadi gliserol, asam karboksilat dan asam 

fosfat. Hal ini mengakibatkan fosfolipida tidak mampu mempertahankan bentuk 

membran sitoplasma akibatnya membran sitoplasma akan bocor dan bakteri akan 

mengalami hambatan prtumbuhan dan bahkan kematian. Kadar total senyawa 

fenol dalam tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin sebesar 2, 90 mg 

EAG/gr (Retnowati, 2011). 

Flavonoid merupakan senyawa golongan fenol yang aktif, senyawa 

flavonoid dalam tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin sebesar 3,71 ± 005 

%. Senyawa fenol dan senyawa fenolik derivatnya juga dapat menimbulkan 

denaturasi protein yang terdapat pada dinding sel sehingga dapat merusak susunan 

dan merubah mekanisme dan permeabilitas dari mikrosom, lisosom dan dinding 

sel (Munfaati, 2015). 

 Rusaknya dinding sel akan menyebabkan terhambatnya perumbuhan sel 

bakteri, dan pada akhirnya bakteri akan mati. Secara umum adanya kerja suatu 
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bahan kimia sebagai zat antibakteri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-

perubahan yang mengarah pada kerusakan hingga terhambatnya pertumbuhan sel 

bakteri tersebut (Munfaati, 2015). 

 

2.2 Tinjauan Umum Bakteri Shigella dysentriae  

2.2.1 Klasifikasi Bakteri Shigella dysentriae  

Bakteri Shigella dysentriae merupakan baktri gram negatif. Klasifikasi 

bakteri Shigella dysentriae adalah: 

Kingdom  : Prokaryotae 

Divisi : Gracilicutes 

Kelas : Scotobacteria 

Ordo  : Eubakteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Shigella 

Spesies : Shigella dysentriae 

 (Sumber: Bergy’s, 2007). 

  

2.2.2  Morfologi Bakteri Shigella dysentriae  

Bakteri Shigella dysentriae mempunyai ciri-ciri seperti pada Gambar 2.5 

yaitu termasuk dalam bakteri batang gram negatif yang ramping, bentuk kokobasil 

ditemukan pada biakan yang muda. Biakan shigella bersifat fakultatif anaerob 

tetapi tumbuh paling baik secara aerob. Koloni berbentuk konveks, bulat, 

transparan dengan tepi yang utuh dan mencapai diameter sekitar 2 mm dalam 24 
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jam. Semua shigella memfermentasikan glukosa kecuali Shigella sonnei. Shigella 

tidak memfermentasikan laktosa, ketidakmampuannya memfermentasikan laktosa 

membedakan shigella pada medium diferensial. Shigella membentuk asam dari 

karbohidrat  tetapi jarang menghasilkan gas (Brooks dkk., 2007).  

 
Gambar 2.5 Bakteri Shigella dysentriae 

(Sumber:  Nygren dkk., 2012l) 
 

Shigella dapat menghaslikan cytotoxin kuat dikenal sebagai Shigatoxin. 

Ukuran Shigella dysenteriae sekitar 2-3μm x 0,5-0,7 μm dan susunannya tidak 

teratur, dapat tumbuh subur pada suhu 37oC (Nygren dkk., 2012). Bakteri Shigella 

dysentriae adalah bakteri yang paling parah karena dapat menghasilkan 

eksotoksin yang memiliki sifat neurotoksin dan enterotoksin (Public Health 

Agency of Canada, 2010). 

Genus Shigella terdiri dari empat spesies yaitu Shigella dysentriae, Shigella 

flexneri, Shigella boydi dan Shigella sonnei. Negara-negara maju disentri basiler 

disebabkan oleh Shigella sonnei diikuti oleh Shigella flexneri sedangkan di negara 

berkembang yang higien dan sanitasnya jelek, pola isolat bakterinya adalah 

Shigella dysentriae dan Shigella boydi.   Prognosa disentri basiler menjadi lebih 

http://www.biologiedukasi.com/2014/11/bakteri-shigella-dysenteriae-penyebab.html
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buruk apabila bakteri penyebabnya adalah Shigella disentriae dan terjadi pada 

anak-anak (Prihantoro dkk., 2006). 

Sel bakteri termasuk dalam sel prokariotik yang mempunyai struktur lebih 

sederhana daripada sel eukariotik pada setiap tingkatan, dengan satu pengecualian 

yaitu slubung selnya lebih kompleks. Sel bakteri pada Gambar 2.6 tersusun atas 

organel-organel seperti nukleoid, selubung sel, membran sitoplasma, dinding sel, 

kapsula, flagella dan pilli yang mempunyai fungsi sesuai dengan strukturnya.  

Gambar 2.6 Struktur Sel Bakteri 
(Sumber: Mega, 2012) 

Fungsi organel-organel pada sel bakteri adalah: 

1. Nukleoid 

Nukleoid pada sel bakteri adalah area inti yang terisi dengan serabut kecil 

DNA dan diperkirakan terbentuk dari molekul sirkular tunggal yang kontinu 

dengan berat molekul sekitar 3x109. Molekul tersebut dianggap sebagai 

kromosom haploid tunggal dengan panjang sekitar 1 mm pada keadaan tidak 

terlipat (Brooks dkk., 2007).  
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2. Struktur sitoplasmik 

Sel prokariot tidak memiliki plasmit otonom, seperti mitokondria dan 

kloroplas. Enzim pengangkut elektron terletak di dalam membran sitoplasmik. 

Bakteri menyimpan bahan cadangan dalam bentuk granula tidak larut, yang 

disimpan sebagai polimer netral yang osmotiknya lamban. Granula digunakan 

sebagai sumber karbon ketika sintesis asam nukleat dan protein di mulai kembali. 

Demikian pula bakteri fotosintetik tertentu mengoksidasi sulfide dari H2S, 

menghasilkan granula intraseluler yang berisi unsur sulfur. Akhirnya banyak 

bakteri yang menumpuk granula polifosfat yang merupakan cadangan fosfat 

inorganik yang dapat digunakan dalam sintesis ATP (Brooks dkk., 2007).   

3. Selubung sel 

Selubung sel bakteri terdiri dari membran plasma, dinding sel serta protein 

khusus atau polisakarida dan beberapa bahan pelekat luar. Komponen selubung 

sel sebagai lapisan pelindung yang tersusun atas beberapa lapis sel yang umum 

terdapat pada sel bakteri, tersusun dari 20% atau lebih dari berat kering sel. 

Selubung sel bakteri mengandung daerah transpor untuk nutrisi dan daerah 

reseptor untuk virus bakteri dan bakteriosin, mempermudah interaksi inang-

parasit, disamping itu sebagai tempat reaksi komplemen dan antibodi, dan sering 

mengandung komponen toksik untuk inang (Brooks dkk., 2007).   

4. Membran sitoplasma 

Membrane sitoplasma bakteri disebut juga dengan membrane sel yang dapat 

dilihat dengan mikrofag electron pada potongan yang tipis. Membrane tersebut 

merupakan unit membrane yang tipikal tersusun atas fosfolipid dan protein. 
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Invaginasi membrane sitoplasma yang bergelung-gelung membentuk struktur 

khusus yang disebut mesosom. Ada dua tipe mesosom yaitu mesosom septal yang 

berfungsi membentuk dinding penyeberangan selama pembelahan sel dan 

mesosom lateral. Fungsi utama membran sitoplasmik adalah (1) permeabilitas 

selektif dan transport zat terlarut; (2) transpor elektron dan fosforilasi oksidatif 

pada spesies aerobic (Brooks dkk., 2007).  Membran sitoplasma berperan dalam 

mempertahankan keutuhan struktur sel dan berfungsi dalam transport nutrient 

secara selektif ke dalam sel. Membran juga tempat terletaknya enzim-enzim yang 

terlibat dalam biosintesis dinding sel (Miksusanti, 2008). 

5. Dinding sel 

Lapisan selubung sel yang terletak diantara membrane sitoplasma dan 

kapsul disebut dinding sel. Dinding sel pada bakteri gram negative terdiri dari 

peptidoglikan dan mmbran luar. Dinding sel bakteri dapat begitu kuat karena 

lapisannya yang tersusun atas suatu bahan yang disebut murein, mukopeptida atau 

peptidoglikan. Selain sebagai proteksi terhadap osmotik, dinding sel juga berperan 

penting dalam pembelahan sel dan merupakan bahan primer untuk biosintesisnya 

sendiri. Dinding sel bakteri gram negative mengandung tiga komponen yang 

terletak diluar lapisan peptidoglikan yaitu lipoprotein, membrane luar dan 

lipopolisakarida (Brooks dkk., 2007).    

6. Kapsula 

Polimer yang membentuk selubung padat yang menyelimuti sel disebut 

kapsul. Kapsul berperan dalam tingkat keinvasifan bakteri patogenik. Bentuk 

kapsul yang kental yang cenderung melekat kepada sel, sedangkan lendir dan 
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polimer ekstraseluler lebih mudah tercuci. Kapsul lebih mudah dilihat dengan 

pewarnaan negatif  (Brooks dkk., 2007).   

7. Flagella 

Flagella bakteri adalah alat tambahan seperti benang yang seluruhnya 

tersusun atas protein. Diameternya sekitar 12-30 nm. Flagella adalah organ 

pergerakan bagi bakteri. Flagel bakteri terbentuk dari ribuan molekul suatu 

subunit protein yang disebut flagellin. Flagel melekat pada badan sel bakteri 

melalui suatu struktur kompleks yang tersusun atas kait dan badan basal. Kait 

merupakan struktur mlengkung pendek yang tampaknya berperan sebagai 

penghubung utama antara motor dari badan basal dengan flagel (Brooks dkk., 

2007).   

8. Pilli 

Banyak bakteri gram negatif mmpunyai permukaan bagian tubuh yang kaku 

yang disebut pilli atau fimbria. Organ ini lbih pendek dan lebih halus daripada 

flagel. Sperti flagel pilli tersusun atas subunit protein struktural yang disebut pilin. 

Protein minor yang terletak pada ujung pili menyebabkan bakteri dapat melekat 

pada sel lain  (Brooks dkk., 2007).   

Pili dibagi menjadi dua kelas yaitu pili biasa yang berperan dalam 

perlekatan bakteri simbiotik atau pathogen ke sel pejamu dan pili seksual yang 

berperan dalam perlekatan sel donor ke resipien dalam proses konjugasi bakteri. 

Pili seksual telah diliputi oleh partikel-partikel faga yang berfungsi sebagai 

reseptor spesifik. Molekul pilin tersusun secara heliks untuk membuat suatu 

silender lurus yang tidak berotasi dan tidak memiliki badan basal yang sempurna. 



33 
 

Pili pada berbagai bakteri memiliki antigen yang berbeda-beda yang mencetuskan 

pembentukan antibody olh sel pejamu (Brooks dkk.,  2007).   

 

2.2.3 Struktur Antigen Bakteri Shigella dysentriae 

Shigella memiliki struktur antigen yang kompleks. Terdapat banyak 

tumpeng tindih pada sifat serologik berbagai spesies, dan sebagian besar 

organisme memiliki antigen O yang sama dengan basil enterik lain. Antigen O 

somatik shigella adalah lipopolisakarida. Spesifisitas serologiknya bergantung 

pada polisakarida. Ada lebih dari 40 serotipe (Brooks dkk., 2007). 

Antigen O merupakan bagian terluar lipopolisakarida dinding sel dan 

tersusun atas unit berulang polisakarida. Beberapa polisakarida spesifik O 

mengandung gula yang unik. Antigen O bersifat resisten terhadap panas dan 

alkohol, dan biasanya terdeteksi melalui aglutinasi bakteri. Antibodi terhadap 

antigen O yang paling utama adalah IgM (Brooks dkk., 2007). 

 

2.2.4 Patogenitas Bakteri Shigella dysentriae  

Infeksi shigella hampir selalu terbatas disaluran pencernaan. Jarang terjadi 

invasi ke aliran darah. Shigella sangat menular, dosis infektifnya adalah 103 

organisme.  Proses patologi yang paling penting adalah invasi ke sel epitel 

mukosa, dengan menginduksi fagositosis, keluar dari vakuola fagositik, 

bermultiplikasi dan menyebar didalam sitoplasma sel epitel, dan menyebar ke sel 

yang ada di dekatnya. Mikroabses di dinding usus besar dan ileum terminal 

menyebabkan nekrosis membran mukosa. Ulserasi superfisial, pendarahan, dan 
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pembentukan pseudomembran pada daerah ulserasi. Pseudomembran ini terdiri 

dari fibrin, lekosit, debris sel, membran mukosa yang nekrotik, dan bakteri. Saat 

proses mereda, jaringan granulasi mengisi ulkus dan terbentuk jaringan perut 

(Brooks dkk., 2007). 

Shigella menyebar melalui rute fekal oral, dan transmisi biasanya melalui 

salah satu dari tiga mekanisme yaitu: konsumsi makanan yang terkontaminasi, 

atau kebersihan yang buruk, umumnya dalam sayuran mentah, ayam, dan kerang 

serta air minum yang tercemar ( Public Health Agency of Canada, 2010).  

Infeksi ringan dan tanpa gejala tetap, selain itu juga sering ditandai dengan 

infeksi usus akut pada pencernaan, menyebabkan diare berair ringan sampai berat 

atau shigellosis. Shigellosis ditandai dengan mual parah, perut kram, muntah, 

demam, tenesmus, anoreksia dan tinja mengandung darah dan lendir (Public 

Health Agency of Canada, 2010). 

Sinuhaji (2005) menyatakan Shigella mampu menginvasi permukaan sel 

epitel kolon, jarang menembus sampai melewati mukosa, sehingga tidak 

ditemukan pada biakan darah walaupun ada gejala hiperpireksia dan toksemia. 

Setelah menginvasi enterosit kolon, terjadilah perubahan permukaan mikrovili 

dari brush border yang menyebabkan pembentukan vesikel pada membran 

mukosa. Selanjutnya dapat menghancurkan vakuola fagositik intraselular, 

memasuki sitoplasma untuk memperbanyak diri dan menginvasi sel yang 

berdekatan. Kemampuan menginvasi sel epitel ini dihubungkan dengan adanya 

plasmid besar (120-140 Mdal) yang mampu mengenali bagian luar membran 

protein seperti plasmid antigen invasions (Ipa). Sel epitel akan mati dan terjadi 
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ulserasi serta inflamasi mukosa. Dari bagian yang mengalami inflamasi tersebut 

shigella menghasilkan eksotoksin yang berdasarkan cara kerja toksin 

dikelompokkan menjadi neurotoksik, enterotoksik, dan sitotoksik. Toksin yang 

terbentuk inilah yang menimbulkan berbagai gejala shigellosis, seperti demam, 

malaise, dan nyeri otot. 

 

2.2.5 Toksin Shigella dysentriae 

Shigella dysentriae mempunyai toksin yaitu endotoksin dan eksotoksin. 

Endotoksin pada Shigella adalah pada autolisis, semua shigella  mengeluarkan 

toksin liposakaridanya. Endotoksin mungkin berpengaruh pada iritasi dinding 

usus sedangkan eksotoksin Shigella dysentriae menghasilkan  eksotoksin  yang 

tidak tahan panas yang dapat mengenai usus dan sistem saraf pusat. Eksotoksin ini 

adalah protein yang bersifat antigenik (merangsang produksi antitoksin) dan 

bersifat mematikan untuk hewan percobaan. Sebagai enterotoksin zat ini 

menimbulkan diare. Pada manusia eksotoksin juga menghambat absorbsi gula dan 

asam amino di usus halus. Sebagai neurotoksin materi ini menyebabkan infeksi 

Shigella dysentriae yang sangat berat dan fatal serta menimbulkan reaksi susunan  

saraf pusat yang berat (Brooks dkk., 2007). 

Bakteri Shigella dysentriae memproduksi toksin shiga yang menimbulkan 

kerusakan sel. Proses patologis ini akan menimbulkan gejala sistemik seperti 

demam, nyeri perut, rasa lemah, dan gejala disentri (Zein dkk., 2004). Toksin 

menyebabkan diare awal yang tidak berdarah, encer  dan banyak. Kemudian 
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invasi usus besar mengakibatkan disentri lanjut dengan feses yang di sertai dengan 

darah dan nanah (Brooks dkk., 2007).  

Sinuhaji (2005) menyatakan Shiga toksin dapat menyebabkan terjadinya 

sindrom hemolitik uremik dan trombotik trombositopenik purpura. Kejadian 

tersebut sering dihubungkan dengan reaksi silang akibat infeksi serotipe E.coli 

yang juga dapat menghasilkan toksin yang mirip dengan toksin Shiga. Mekanisme 

dari efek patogenisitas ini mungkin melibatkan suatu toksin pengikat sel endotel 

(binding toxin endothelial cell), yang dapat menyebabkan mikroangiopati 

hemolisis dan lesi pada glomerulus. 

 

2.2.6 Gambaran Klinis Bakteri Shigella dysentriae 

Setelah masa inkubasi yang pendek (1-2 hari), secara mendadak timbul 

nyeri perut, demam dan diare cair. Diare ini disebabkan oleh enterotoksin di usus 

halus. Sehari atau beberapa hari kemudian, ketika infeksi mengenai ileum dan 

kolon, jumlah feses meningkat. Feses lebih kental tetapi sering mengandung 

lendir dan darah. Setiap pergerakan usus diikuti oleh “mengedan” dan tenesmus 

(spasme rectum) yang mengakibatkan nyeri perut bagian bawah. Pada lebih dari 

setengah kasus pada orang dewasa, demam dan diare menghilang spontan dalam 

2-5 hari. Namun, pada anak-anak dan lanjut usia kehilangan air dan elektrolit 

dapat menimbulkan dehidrasi, asidosis, dan bahkan kematian (Brooks dkk., 2007). 

Pada pemulihan kebanyakan orang yang terinfeksi Shigella dysentriae 

mengeluarkan basil disentri dalam waktu singkat, tetapi beberapa orang tetap 

menjadi carrier  usus kronik dan dapat mengalami  serangan penyakit secara 



37 
 

berulang. Setelah sembuh dari infeksi, kebanyakan orang membentuk antibody 

sirkulasi terhadap bakteri Shigella dysentriae, tetapi antibodi ini tidak mencegah 

terjadinya infeksi ulang yang disebabkan oleh bakteri Shigella dysentriae (Brooks 

dkk., 2007). 

 

2.2.7 Epidemiologi Bakteri Shigella dysentriae 

Shigella disebarkan oleh makanan, jari, tinja, dan lalat dari orang ke orang. 

Banyak kasus infeksi shigella terjadi pada anak dibawah 10 tahun. Shigella 

dysentriae dapat menyebar secara luas (Brooks dkk., 2001). Kemoprofilaksis 

massal selama periode tertentu telah di coba, tetapi strain shigella yang resisten 

cenderung muncul dengan cepat. Karena manusia adalah pejamu yang utama 

shigella patogen yang telah diketahui, usaha pengendalian harus ditujukan untuk 

mengeliminasi organisme dari reservoir dengan cara: (1) pengendalian sanitasi air, 

makanan dan susu; pembersihan saluran air; dan pengendalian lalat; (2) isolasi 

pasien disinfeksi ekskreta; (3) deteksi kasus-kasus subklinis dan carrier, terutama 

pengelola makanan; dan (4) terapi antibiotik pada individu yang terinfeksi 

(Brooks dkk., 2007). 

 

2.2.8 Pencegahan Bakteri Shigella dysentriae 

Usaha pencegahan dilakukan dengan melakukan isolasi pada penderita 

dimaksudkan agar tidak terjadi kontak langsung antara penderita dengan non 

penderita. Selain itu sterilisasi alat tidur pakaian dan benda lain yang telah 

dipergunakan oleh penderita harus dilakukan. Juga disinfektan tinja penderita 
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tidak boleh dilupakan, pengawasan terhadap pembuat makanan terutama dalam 

hal pembuatan es yang menggunakan air yang tidak dimasak harus dilaksanakan 

dengan ketat, didaerah-daerah mana sumber air diragukan keamanannya, maka air 

minum tersebut harus dimasak lebih dahulu (Brooks dkk., 2007). 

 Pengurangan Shigella dysentriae dapat dilakukan dengan melakukan 

kegiatan pengontrolan pada tendon air dengan cara: 1) kontrol sanitasi air, 

makanan  dan susu; pembuangan sampah dan control terhadap lalat. 2) 

pengisolasian pasien dan desinfektan. 3) pendeteksian kasus subklinis dan 

penyebab (Brooks dkk., 2007). 

Selain itu menurut Widoyono (2008) pencegahan dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. menggunakan air bersih dengan indikasi tidak berwarna, berbau, dan berasa 

2. memasak air sampai mendidih sebelum diminum untuk mematikan sebagian 

besar kuman penyakit 

3. mencuci tangan dengan sabun pada waktu sebelum makan sesudah makan 

dan sesudah buang air besar. 

4. Memberi asi pada anak sampai usia dua tahun 

5. Menggunakan jamban yang sehat 

6. Membuang tinja bayi dan anak dengan benar 

 

2.2.9 Pengobatan Infeksi Bakteri Shigella dysentriae 

Pengobatan akibat Shigella dysentriae biasanya menggunakan antibiotik 

seperti Ciprofloxacin, ampicillin, tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole dan 
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chloramphanecol, antibiotik ini dapat menghambat isolate Shigella dan dapat 

menekan invasi disentri yang akut dan memperpendek jangka waktu gejala. 

Antibiotik tersebut dapat mengalami resistensi dengan penggunaan dengan 

indikasi yang tidak jelas (Brooks dkk., 2007).  

Trimetoprim sulfametoksazol merupakan obat pilihan utama yang 

digunakan pada shigellosis, bekerja dengan menghambat sintesis asam folat. 

Koenzim asam folat merupakan suatu senyawa yang diperlukan untuk sintesis 

purin dan pirimidin (prekursor DNA dan RNA) dan senyawa-senyawa ini 

diperlukan untuk pertumbuhan selular dan replikasi sel bakteri. Jika asam folat ini 

tidak ada maka sel dalam bakteri tidak dapat tumbuh atau membelah (Sinuhaji, 

2005). 

 

2.3 Tinjauan Bahan Antimikroba   

2.3.1 Pengertian Antibiotik  

Antibiotik adalah senyawa organik sintetik atau yang terdapat secara alami 

yang menghambat atau menghancurkan bakteri tertentu biasanya pada konsentrasi 

rendah (Brooks dkk., 2007). Antibiotik ada yang mempunyai spectrum luas, 

artinya antibiotik yang efektif digunakan bagi banyak spesies bakteri, baik kokus, 

basil maupun spiral dan antibiotik yang berspektrum sempit, artinya hanya efektif 

digunakan untuk spesies tertentu. Sebelum antibiotik digunakan untuk pengobatan 

penyakit infeksi, maka perlu lebih dahulu diuji efeknya terhadap spesies bakteri 

tertentu (Waluyo, 2004). 
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Antibiotik yang digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh Shigella 

dysentriae adalah Ciprofloxacin, ampicillin, tetracycline, trimethoprim-

sulfamethoxazole dan chloramphanecol (Brooks dkk., 2007). 

 

2.3.2 Sifat-sifat Antibiotik 

Antibiotik haruslah memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang 

2. Bersifat bakterisida dan bukan bakteriostatik 

3. Tidak menyebabkan resistensi pada kuman  

4. Berspektrum luas 

5. Tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila dipergunakan 

dalam jangka waktu yang lama. 

6. Tetap aktif dalam plasma, cairan badan. 

7. Larut didalam air serta stabil  

8. Bacterisidal level, di dalam tubuh cepat dicapai dan bertahan untuk waktu lama 

(Waluyo, 2004). 

 

2.3.3 Mekanisme Kerja Antimikroba 

Antimikroba adalah obat khusus membasmi mikroba khususnya yang 

merugikan manusia. Antibiotik adalah zat antimikroba yang berasal dari 

mikroorganisme lain dan merupakan hasil proses mikrobial dengan konsentrasi 

tertentu mampu untuk menghambat atau mematikan kehidupan jasad mikroba 

lain, khususnya bakteri. Zat antimikroba yang ideal memiliki toksisitas selektif, 
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artinya bahwa suatu obat berbahaya bagi parasit tetapi tidak berbahaya bagi 

inangnya. Brooks dkk (2007) menyatakan bahwa mekanisme antimikrobial 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu: penghambatan terhadap sintesis 

dinding sel, penghambatan terhadap fungsi membran sel, penghambatan terhadap 

sintesis protein dan penghambatan terhadap sintesis asam nukleat 

a. Mekanisme kerja antimikroba melalui penghambatan sintesis dinding sel. 

Bakteri mempunyai lapisan luar yang rigid yaitu dinding sel. 

Mempertahankan bentuk mikroorganisme dan pelindung sel bakteri, yang 

mempunyai tekanan osmotik internal yang tinggi. Tekanan internal tersebut tiga 

hingga lima kali lebih besar pada bakteri gram positif daripada bakteri gram 

negatif. Dinding sel bakteri berisi polimer “mucopeptida” komplek 

(peptidoglikan) yang secara kimia berisi polisakarida dan campuran rantai 

polipeptida yang tinggi. Polisakarida bersifat gula amino N-asetylglucosamine  

dan asam asetylmuramic (yang hanya ditemui pada bakteri). Pada gula amino 

melekat rantai peptide pendek. Kekerasan dinding sel disebabkan oleh hubungan 

saling silang rantai peptid sebagai hasil reaksi transpeptidasi yang dilakukan oleh 

beberapa enzim. Lapisan peptidoglikan kebanyakan lebih tebal pada bakteri gram 

positif dibandingan dengan baktri gram negatif. Semua obat β-lactam 

menghambat sintesa peptidoglikan dengan cara menghambat reaksi transpeptidase 

pada dinding sel bakteri dan oleh karena itu aktif melawan pertumbuhan bakteri  

(Brooks dkk., 2007). 

b. Mekanisme kerja antimikrobia melalui hambatan fungsi membrane sel 
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Sitoplasma semua sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma, yang 

berperan sebagai barrier permeabilitas selektif, membawa fungsi transport aktif 

dan kemudian mengontrol komposisi internal sel. Jika fungsi intgritas membrane 

sitoplasma dirusak, makromolekul dan ion akan keluar dari sel, kemudian sel 

rusak atau terjadi kematian. Membran sitoplasma bakteri dan fungi mempunyai 

struktur berbeda dibanding sel binatang dan dapat dengan mudah dikacaukan oleh 

agen tertentu. Oleh sebab itu, kemoterapi selektif adalah hal yang memungkinkan 

(Brooks dkk., 2007). 

c. Mekanisme kerja antimikrobia melalui hambatan sintesis protein. 

Telah diketahui bahwa antibiotik seperti kloramfenikol dapat menghambat 

sintesis protein pada bakteri. Mekanisme yang tepat tidak seluruhnya diketahui. 

Bakteri mempunyai 70S ribosom. Pada sintesis mikroba normal, mRNA secara 

stimultan “membaca” beberapa ribosom berjalan sepanjang untaian mRNA yang 

dinamakan polisom (Brooks dkk., 2007). 

Pada antibiotik tetrasiklin berikatan dengan ribosom subunit 30S mikrobia. 

Tetrasiklin menghambat sintesis protein dengan memblokir penambahan amino-

tRNA. Kemudian tetrasiklin mencegah pemasukan asam amino baru kerantai 

peptida yang memulai memanjang. Cara kerjanya bersifat menghambat dan 

reversibel jika obat dihilangkan. Resistensi terhadap tetrasiklin diakibatkan oleh 

perubahan permebilitas dinding sel. Pada galur yang peka, obat dikumpulkan dari 

lingkungan dan tidak segera meninggalkan sel. Pada galur resisten, obat tidak 

secara aktif diangkut kedalam sel atau cepat keluar dari sel sehingga tidak cukup 
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mencapai kadar hambat. Ini sering kali dikontrol oleh plasmid (Brooks dkk., 

2007). 

d. Mekanisme kerja antimikroba melalui hambatan sintesis asam nukleat  

Antibiotik yang dapat menghambat sintesis asam nukleat adalah rifampin, 

sulfonamide dan trimethoprim. Rifampin menghambat pertumbuhan bakteri 

dengan ikatan yang sangat kuat pada enzim DNA Dependent RNA Polymerase 

bakteri, sehingga dapat menghambat sintesis RNA bakteri. Semua kuinolon dan 

flurokuinolon menghambat sintesis DNA mikrobia dengan memblokir helix DNA 

(Brooks dkk., 2007). 

Sulfonamide adalah struktur yang analog dengan PABA dan menghambat 

enzim dihidropteroat sintetase. Sulfonamid dapat masuk dalam reaksi dimana 

terdapat PABA dan bersaing pada sasaran enzim yang aktif. Sebagai hasilnya 

dibentuk asam folat analog yang nonfungsional sehingga bakteri tidak bisa 

tumbuh (Brooks dkk., 2007). 

Trimetoprim (3, 4, 5 - trimethoxybenzyl pyrimidin) menghambat enzim 

reductase dihirofolat  50.000 kali lebih efisien pada bakteri. Enzim ini mereduksi  

dihidrofilik terhadap asam tetrahidrofolat, merupakan rangkaian sintesis purin dan 

juga DNA. Sulfonamide dan trimetropim masing-masing dapat digunakan secara 

sendiri untuk menghambat prtumbuhan bakteri. Jika digunakan bersama 

dihasilkan bloking ganda yang berurutan dan berakibat peningkatan aktivitas yang 

nyata (sinergisme). Telah dipakai campuran sulfonamid dan trimetropim dalam 

pengobatan malaria, shigella, infeksi salmonella  (Brooks dkk., 2007). 
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Salah satu antibiotik yang menjadi pilihan utama untuk pengobatan infeksi 

Shigella dysentriae adalah trimethoprim-sulfamethoxazole. Mekanisme kerja 

antibioik tersebut adalah trimethoprim-sulfamethoxazole merupakan kombinasi 

yang bersifat sinergistik dengan mekanisme kerja, trimetoprim memblok produksi 

asam tetrahidrofolat dari asam dihidrofolat dengan cara menghambat enzim 

dihidrofolat reduktase bakteri. Sedangkan sulfametoksazol mencegah sintesis 

asam dihidrofolat, sehingga bakteri bersaing dengan asam para amino benzoat 

(PABA). Kombinasi ini akan memblok dua langkah yang berhubungan dengan 

biosintesis asam nukleat dan protein essensial pada banyak bakteri (Sinuhaji dkk., 

2005). 

Trimetoprim sulfametoksazol merupakan obat pilihan utama yang digunakan 

pada shigellosis, bekerja dengan menghambat sintesis asam folat. Koenzim asam 

folat merupakan suatu senyawa yang diperlukan untuk sintesis purin dan pirimidin 

(prekursor DNA dan RNA) dan senyawa-senyawa ini diperlukan untuk 

pertumbuhan selular dan replikasi sel bakteri. Jika asam folat ini tidak ada maka 

sel dalam bakteri tidak dapat tumbuh atau membelah (Sinuhaji dkk., 2005).  

Sinuhaji dkk  (2005) menyatakan daya bunuh dan   antimikroba 

Trimetoprim sulfametoksazol sesuai pada Gambar 2.4: 

1. Perubahan molekul target reseptor antimikroba pada bakteri. Dengan 

mempengaruhi molekul reseptor target, antimikroba tidak akan dapat 

mengikat reseptor target sehingga anti mikroba tidak dapat menginvasi 

bakteri.  
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2. Penurunan kemampuan antimikroba pada target dengan mempengaruhi 

masuknya antimikroba ke dalam sel atau peningkatan pengeluaran 

antimikroba dari sel. Contoh pada mekanisme ini adalah resistensi tetrasiklin, 

resistensi terjadi melalui mediator plasmid. 

3. Destruksi atau inaktivasi antimikroba. Terjadinya mekanisme resistensi jalur 

ini disebabkan oleh produksi berlebihan suatu enzim yang dapat 

menginaktivasi antimikroba. Contoh yang sangat populer adalah resistensi 

beta-laktamase dan resistensi kloramfenikol. 

4. Bakteri menghasilkan jalur metabolik baru. 

 
Gambar 2.7 Inhibisi sintesis tetrahidrofolat oleh sulfonamide dan 

trimethoprim 
(Sumber: Yenny, 2007). 

 
 

2.3.4 Mekanisme Terjadinya Resistensi Antimikroba 

Mekanisme utama dari populasi mikroba untuk bertahan hidup dalam situasi 

terancam adalah dengan cara mutasi genetik, ekspresi dari suatu gen resistensi 

yang laten, atau melalui gen yang memiliki determinan resistensi. Ketiga 

mekanisme ini dapat berada bersama-sama dalam suatu bakterium. Penggunaan 
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antibiotika secara berlebihan dapat  menimbulkan tekanan selektif yang 

mendorong perkembang-biakan mikroorganisme yang resisten seperti pada 

Gambar 2.8 (Yenny, 2007). 

Ekstraksi, purifikasi, sintesis dan pemberian antimikroba dalam jumlah 

besar yang dilakukan oleh manusia telah mempercepat evolusi bakteri dengan 

memberikan tekanan selektif terhadap bakteri yang harus memberikan respon 

untuk bertahan hidup dan menjadi resisten atau mati. Mikroba yang semula peka 

terhadap suatu antimikroba, dapat berubah sifat genetiknya menjadi tidak peka 

(resisten) atau kurang peka (Yenny, 2007).  

 
Gambar 2.8 Resistensi antibiotik oleh mutasi genetik akibat perubahan 

pada: a. kode ikatan protein; b. ribosom; c. struktur membrane; d. inaktivasi 
enzim 

( Sumber: Yenny, 2007). 

Faktor yang menentukan sifat resistensi mikroba terhadap antimikroba 

terdapat pada elemen yang bersifat genetik. Beberapa bakteri secara intrinsik 

resisten terhadap antimikroba tertentu.  Kebanyakan resistensi antibiotik terjadi 
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akibat mutasi atau transfer horizontal gen yang membawa sifat resisten (Yenny, 

2007). 

Mutasi terjadi secara acak, spontan dan tidak tergantung dari adanya 

antimikroba. Mutasi terjadi bila terdapat kekeliruan dalam proses replikasi DNA 

yang luput untuk diperbaiki oleh system DNA repair. Mutasi terjadi dalam 

kecepatan bervariasi (104-10-10 per pembelahan sel) dan meliputi proses delisi, 

substitusi atau adisi satu atau lebih pasangan basa nukleotida, sehingga 

menghasilkan substitusi asam amino. Proses mutasi yang dikenal sebagai single-

step mutations menyebabkan timbulnya resistensi tingkat tinggi dalam jangka 

waktu singkat dan cepat. Contohnya, mutasi di dalam sistem yang mengatur 

kromosom yang mengkode (coded) produksi β-laktamase oleh Enterobacter 

(Yenny, 2007). Hal ini mengakibatkan terjadinya produksi β-laktamase dalam 

jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat sehingga dapat 

menghidrolisis antimikroba bahkan yang stabil terhadap β laktamase seperti 

seftazidim dan sefotaksim seperti yang terdapat pada Gambar 2.9. 

  
Gambar 2.9 Resistensi antibiotika β lactam oleh β lactamase 

(Sumber: Yenny dan Herwana, 2007). 

Sebaliknya, pada multistep mutation terjadi peningkatan resistensi secara 

bertahap. Kebanyakan informasi genetik bakteri dikode oleh kromosom, tapi tidak 
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semuanya. Beberapa kuman memiliki gen ekstrakromosom baik berupa plasmid 

(untaian DNA ganda berpilin berukuran 2-200 kilobase tiap pasang) (Yenny, 

2007). 

Elemen genetik ekstrakromosom ini dapat ditransmisikan secara vertikal 

(dari bakteri ke keturunannya melalui pembelahan biner) dan yang lebih penting 

lagi transmisi secara horizontal yang dapat melintasi spesies dan genus. Faktor 

resistensi yang dipindahkan dapat berlangsung dari kromosom ke plasmid atau 

vice versa pada transposon dan integron. Tidak setiap plasmid dapat dipindahkan 

yang dapat dipindahkan adalah plasmid faktor R, disebut juga plasmid penular 

(infectious plasmids). Faktor R sendiri terdiri atas dua unit: segmen resistance 

transfer factor (RTF) dan determinan-r (unit-r). Segmen RTF memungkinkan 

terjadinya perpindahan faktor R. Masing-masing unit-r membawa sifat resistensi 

terhadap satu antimikroba. Dengan demikian berbagai unit-r pada 1 plasmid faktor 

R membawa sifat resistensi terhadap berbagai antimikroba sekaligus. Faktor R ini 

ditularkan terutama di antara enterobakteria (Yenny, 2007).  

Transposon merupakan gen individual atau sekelompok kecil gen resisten 

yang terikat terbalik atau secara langsung mengulang rangkaian DNA (like 

bookends). Integron terdiri dari 2 segmen DNA di mana pada salah satu sisi 

terdapat gen yang resisten terhadap antibiotika. Bakteri yang resisten terhadap 

banyak antibiotika disebabkan oleh plasmid yang mengalami resistensi multipel 

atau terdapatnya gen dalam kromosom yang membawa sifat resistensi (Yenny, 

2007). 
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Traktus gastrointestinal khususnya pada bagian distal merupakan tempat 

utama sebagian besar dari flora normal. Ada bermacam-macam populasi bakteri 

usus, bakteri gram negatif aerobik. Ketika antibiotika diberikan, efek yang 

diharapkan adalah agar antibiotika itu mampu membunuh bakteri patogen yang 

merugikan dan pasien dapat disembuhkan. Tapi yang jarang menjadi 

pertimbangan adalah bahwa banyak antibiotika diabsorbsi secara tidak sempurna 

atau akan di ekskresi kembali dalam bentuk utuh atau bentuk yang telah 

mengalami modifikasi tapi masih mempunyai aktivitas antimikroba. Dengan 

demikian setiap kali antibiotika digunakan, flora normal akan terpapar dalam 

konsentrasi dan lama pemberian obat yang bervariasi (Yenny, 2007). 

Pemakaian antibiotika, khususnya bila digunakan tanpa aturan yang jelas 

seperti yang banyak terjadi di negara berkembang akan menyebabkan penggunaan 

antibiotika secara tidak rasional. Adanya penggunaan antibiotika secara 

berlebihan menyebabkan tingginya prevalensi resistensi pada flora normal aerobic 

(Yenny, 2007). 

Flora komensal usus dapat berperan sebagai reservoir bagi gen yang resisten 

terhadap antimikroba. Gen-gen ini seringnya berupa plasmid, transposon atau 

integron. Keberadaan gen-gen ini merupakan faktor yang menentukan bagi 

timbulnya resistensi terhadap banyak obat. Bila hal ini terjadi maka penggunaan 

satu antimikroba dapat menimbulkan resistensi pada beberapa jenis antimikroba 

lain yang tidak mempunyai hubungan sehingga terjadi resistensi silang (coss-

resistance). Faktor yang menentukan resistensi pada banyak obat ini dapat 

dipindahkan pada bakteri patogen yang menginfeksi usus ( Yenny, 2007). 
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Mekanisme resistensi trimetoprin–sufametoksazol terhadap shigella. 

Terdapat berbagai laporan yang menyatakan resistensi antimikroba terhadap 

shigella dapat dipindahkan dari shigella ke E.coli dan sebaliknya melalui 

konjugasi. Resistensi dan virulensi shigella terhadap antimikroba dipengaruhi 

oleh: 

a. Plasmid. Ada tidaknya plasmid mempengaruhi virulensi bakteri, karena 

plasmid berperan dalam mengenali sel epitel. Shigella yang tidak mempunyai 

plasmid menjadi tidak virulen. 

b. Aktin. Mutasi aktin intraselular (IcsA) akan menurunkan virulensi bakteri 

karena terjadi penurunan kemampuan bakteri untuk berpindah dan 

berkembang dalam intraselular. 

c. Kemampuan shigella menempati epitel. Shigella merupakan bakteri yang 

berdiam dalam lapisan epitel dan mampu melindungi diri dari kontak dengan 

lingkungan ekstraselular dan tidak pernah menembus mukosa menjadi suatu 

infeksi sistemik. Sifat ini menyebabkan shigella sulit diobati dan sering 

menimbulkan resistensi. 

Sinuhaji dkk (2005) menyatakan mekanisme resistensi sulfametoksazol 

menjadi dua bagian yaitu mekanisme intrinsik dan didapat. Penulis lain 

menjelaskan beberapa teori terjadinya resistensi shigella terhadap kombinasi 

sulfametoksazol-trimetoprim dan menghubungkannya dengan hal-hal seperti yang 

tertera berikut ini: 

1. Pembentukan enzim dihidrofolate sintetase (DHPS) dan dihidrofolate 

reduktase (DHFR) baru.  
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Shigella dapat menghasilkan enzim dihidrofolate reduktase (DHFR) dan 

enzim dihidrofolate sintetase (DHPS) baru, sehingga kombinasi 

sulfametoksazol-trimetoprim tidak dapat menginhibisi sintesis asam nukleat 

dan asam folat pada shigella. Kemampuan shigella untuk membentuk enzim 

baru tersebut tergantung dari ada tidaknya plasmid pada shigella tersebut. 

2. Faktor R (faktor resistensi).  

Pengaruh faktor R terhadap terjadinya resistensi mulai dikenal sejak tahun 

1972. Diduga dengan adanya faktor R, tidak dapat terjadi perubahan atau 

pertukaran kromosom DNA bakteri pada saat terjadinya transfer resistensi 

obat dari bakteri patogen lain. Faktor R diketahui dapat dipindahkan ke 

bakteri patogen yang lain dan pemindahan faktor R ini dihubungkan dengan 

adanya plasmid R pada shigella. Peningkatan kecepatan dan kemampuan 

shigella untuk memindahkan plasmid R dapat menyebabkan terjadinya suatu 

epidemi. 

3. Transposos 7 (Tn 7).  

Transposos berperan terhadap perubahan urutan asam amino pada 

bakteri. Tn 7 dapat berpindah dari satu plasmid ke plasmid yang lain dan 

melekat erat di atas kromosom bakteri. Kemampuan Tn 7 untuk mengubah 

urutan asam amino mungkin dapat menjelaskan terjadinya peningkatan 

kecepatan dan luas penyebaran resistensi pada bakteri famili 

Enterobacteriaceae dan spesies lain. Dikatakan juga bahwa Tn 7 ini dapat 

masuk ke dalam kromosom bakteri sehingga walaupun plasmid sebagai 

pembawa Tn 7 pada awalnya telah menghilang, resistensi masih dapat terjadi 
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melalui perubahan kromosom bakteri. Dengan perkataan lain dapat 

disebutkan bahwa resistensi terjadi akibat adanya mutasi pada bakteri yang 

disebabkan adanya Tn 7. 

Sampai saat ini masih banyak penelitian sedang berlangsung. Teori 

mekanime resistensi trimetoprimsulfametoksazol yang paling banyak dianut 

adalah teori pembentukan enzim baru seperti enzim DHFR dan DHPS yang tidak 

dapat diinhibisi oleh obat (Sinuhaji dkk., 2005). 

 

2.3.5 Usaha-usaha Mengatasi Resistensi 

Timbulnya resistensi obat pada infeksi dapat di minimalisasi dengan cara-

cara berikut: (1) dengan mempertahankan kadar obat yang cukup tinggi dalam 

jaringan untuk menghambat populasi asli maupun mutan yang pertama; (2) 

dengan memberikan sekaligus dua obat yang tidak memberikan resistensi silang, 

masing-masing saling menghambat timbulnya mutan yang resisten terhadap obat 

lainnya (missal rifampin dan isoniazid pada pengobatan tuberkulosis); dan (3) 

dengan mencegah pejanan mikroorganisme ke obat tertentu yang sangat berguna 

dengan membatasi penggunaannya, terutama di rumah sakit (Brooks dkk., 2007).  

Resistensi antimikroba merupakan masalah besar dalam bidang kedokteran, 

yang dapat dicegah. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, antara 

lain tidak mempergunakan antimikroba dalam tatalaksana diare, pembatasan 

penggunaan antimikroba, hanya menggunakan antimikroba yang tepat dan efektif, 

dan senantiasa mengembangkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 

kedokteran (Sinuhaji, 2005). 
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2.4 Aktivitas Antimikroba Shigella dysentriae Secara In Vitro 

2.4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Antimikroba  Shigella 

dysentriae 
Brooks dkk (2007) menyatakan faktor yang mempengaruhi aktivitas 

antimikroba secara in vitro adalah sebagai berikut: 

1. pH lingkungan 

Beberapa obat lebih aktif pada pH asam dan yang lain pada pH alkali. 

2. Komponen Media 

Natrium polianetolsulfonat dan deterjen anion lain menghambat amino 

glikosida. PABA dalam ekstrak jaringan menurunkan aktifitas sulfonamid. 

Ikatan serum penisilin, berkisar dari 40% untuk metisilin hingga 98% untuk 

dikloksasilin. Penambahan NaCl ke dalam medium meningkatkan deteksi 

resistensi metisilin pada Staphylococcus aureus 

3. Stabilitas obat 

Pada temperatur inkubator, beberapa agen antimikrobia kehilangan 

aktivitasnya. Klortetrasiklin inaktif dengan cepat dan penisilin lebih lambat, 

dimana aminoglikosida, khlorafenikol dan siprofloksasin cukup stabiluntuk 

periode yang panjang 

4. Ukuran inokulum 

Umumnya makin besar inokulum bakteri, makin kurang tingkat 

kepekaanorganisme. Populasi bakteri yang besar lebih sulit dihambat 

dibandingpopulasi yang kecil. Sebagai tambahan, muatan resisten lebih 

seringmuncul pada populasi yang besar. 

 



54 
 

5. Waktu inkubasi 

Pada paparan singkat terhadap antimkroba, mikroorganisme tidakdimatikan 

tetapi hanya dihambat pertumbuhannya. Inkubasi lebih lamayang terus-

menerus, memberi kesempatan yang lebih besar bagi muatanresisten untuk 

tumbuh dan membentuk populasi yang resisten.Perbanyakan bakteri resisten 

semakin meningkat, bersama makinmenurunnya aktivitas antimikrobia 

selama inkubasi. 

6. Aktivitas metabolik mikroorganisme 

Umumnya, organisme yang tumbuh dengan cepat dan aktif lebih 

pekaterhadap efek obat dibandingkan dengan organisme yang berada 

padafase istirahat. Organisme inaktif yang secara metabolik tahan hidup 

padapemaparan obat yang lama, kemungkinan mempunyai keturunan 

yangsepenuhnya resisten terhadap obat yang sama 

 

2.4.2 Pengukuran Aktivitas Antimikroba Shigella dysentriae 

Brooks dkk (2007) menyatakan penentuan kepekaan bakteria patogen 

terhadap antimikroba dapat dilakukan dengan salah satu dari dua metode pokok 

yaitu dilusi atau difusi. Penting sekali menggunakan metode standar untuk 

mengendalikan semua faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba. 

a. Metode Dilusi 

Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara 

bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi bakteri 

uji dan dieramkan. Tahap akhir dilarutkan antimikroba dengan kadar yang 
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menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan 

penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja (Brooks dkk., 2007). 

Prinsip metode ini menggunakan sejumlah antimikroba yang diencerkan di 

dalam media cair atau media agar sampai dapat dicapai berbagai konsentrasi 

tertentu, kemudian hasil pngenceran diinokulasi dengan mikroorganisme yang 

diuji. Mikroorganisme uji yang tumbuh setelah diinkubasi satu malam 

ditunjukkan dengan terbentuknya kkeruhan  sedangkan apabila jernih berarti 

bahwa prtumbuhan terhambat oleh antimikroba. Konsentrasi paling rendah yang 

dapat menghambat pertumbuhan kuman disebut minimum inhibitory 

concentration (MIC) atau konsentrasi hambat minimum (KHM). Konsentrasi 

paling rendah yang dapat mmbunuh kuman disebut Minimum Bactericidal 

Concntration (MBC) atau Kadar Bunuh Minimum (KBM) (Vandeptte dkk., 

2010). 

Murray dkk., (2003) menyatakan bahwa metode dilusi mempunyai 

keuntungan diantaranya hasil pengujian bersifat kuantitatif (akurat), dapat 

digunakan untuk menguji beberapa strain organisme dengan kecepatan 

pertumbuhan yang bervariasi, baik yang anaerobik maupun mikroaerofilik, serta 

adanya kontaminasi mudah diketahui terutama menggunakan metode dilusi agar. 

Kelemahan metode dilusi agar adalah memerlukan banyak waktu, tenaga dan 

biaya yang mahal.  

b. Metode Difusi 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. Cakram 

kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada permukaan medium 
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padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Setelah 

inkubasi, diameter zona hambatan sekitar cakram dipergunakan mengukur 

kekuatan hambatan obat terhadap organisme uji. Metode ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor fisik dan kimia, selain faktor antara obat dan organisme (misalnya 

sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran molekular dan stabilitas obat). 

Meskipun demikian, standarisasi faktor-faktor tersebut memungkinkan melakukan 

uji kepekaan dengan baik (Brooks dkk., 2007). 

Metode difusi agar dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya 

menggunakan cakram yang disebut metode Kirby-Bauer. Prinsip metode ini 

menggunakan cakram kertas yang ditetesi larutan yang bersifat antimikrobial 

dalam volume tertentu, kemudian diletakkan pada permukaan agar yang tlah 

diinokulasi bakteri secara merata. Agen antimikroba akan berdifusi kedalam 

media secara melingkar di dekat cakram kemudian menghambat pertumbuhan 

bakteri. Daya antimikroba dapat diketahui dengan melihat terbentuknya zona 

hambat disekitar cakram kemudian mengukur diameter zona hambat pertumbuhan 

bakteri uji (Vandeptte dkk., 2010). 

Mikroorganisme uji dapat dikatagorikan sebagai sensitive (s), intermediet 

(i), dan resisten (r). kategori sensitive artinya infeksi yang disebabkan organisme 

uji cenderung merespon antimikroba pada dosis yang dianjurkan dan ditunjukkan 

zona hambat yang luas. Intermediet memiliki makna diantaranya (1) antimikroba 

digunakan untuk pengobatan dengan dosis yang lebih tinggi karena toksisitasnya 

yang rendah atau terfokus pada lokasi infeksi, (2) antimikroba berperan sebagai 

zona pnyangga (buffer zona) antara sensitive dan rsisten karena lebih toksik, dan 
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(3) resisten artinya suatu mikroorganisme tidak terpengaruh oleh antimikroba 

tanpa memperhatikan dosis dan lokasi infeksi (Vandeptte dkk., 2010). 

Uji difusi agar mudah dilakukan karena biaya relative tidak mahal, sangat 

sesuai diujikan pada beberapa mikroorganisme yang pertumbuhannya sangat 

cepat misalnya Entrobacteriaceae serta memberikan kategori krentanan yang 

mudah dimengerti (Murray dkk., 2003). 

 

2.5 Ekstraksi Bahan Alam 

2.5.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tumbuhan. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu 

dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang 

sama. Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan senyawa aktif obat 

tradisional adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada 

sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi (Mukhriani, 2014). 

 

2.5.2 Target Ekstraksi 

Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih 

dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui   

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme  

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural (Mukhriani, 2014). 

 

2.5.3 Jenis-jenis Metode Ekstraksi 

Metode ekstrasi pada yang dapat digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara 

ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes, 2007). Metode ini 

dilakukan dengan memasukkan serbuk tumbuhan dan pelarut yang sesuai ke 

dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi 

dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam 

pelarut dengan konsentrasi dalam sel tumbuhan. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode 

maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 

banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa 

senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, 

metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil. 
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2. Ultrasound - Assisted Solvent Extraction 

Ultrasound - Assisted Solvent Extraction merupakan metode maserasi yang 

dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi 

tinggi, 20 kHz). Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah 

ultrasonik dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik 

pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat 

menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan 

hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014). 

3. Perkolasi 

Metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah 

perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). 

Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes 

perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa 

dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam 

perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. 

Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 

waktu (Mukhriani, 2014). 

4. Soxhlet 

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung 

selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas 

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan 

suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah 

proses ektraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 
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kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 

banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih 

(Mukhriani, 2014). 

5. Reflux dan Destilasi Uap 

Metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang 

dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. 

Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Destilasi uap memiliki proses yang 

sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran 

berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat 

(terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah 

yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah 

senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014). 

 

2.5.4 Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Ekstraksi 

Faktor faktor yang mempengaruhi ekstraksi misalnya waktu, suhu, 

kecepatan pengaduk serta volume pelarut (Yuniwati, 2012). Prasetyo (2012) 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi adalah: 

1. Ukuran partikel padatan  

Untuk meningkatkan kinerja proses ekstraksi baik dari waktu yang 

diperlukan yang lebih singkat dan hasil ekstrak yang diperoleh dapat lebih besar, 

diupayakan sampel padatan yang digunakan memiliki luas permukaan yang besar. 

Luas permukaan yang besar ini dapat dicapai dengan memperkecil ukuran bahan 
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padatan. Ukuran kecil padatan ini kemudian akan memperpendek lintasan kapiler 

proses difusi dan tahanan proses difusi internal dapat diabaikan. Semakin luas 

permukaan padatan maka perpindahan massa ekstraksi akan berlangsung lebih 

cepat. Namun keberadaan padatan berukuran kecil pun harus dibatasi jumlahnya, 

karena jumlah padatan yang terlampau banyak dapat menghalangi aliran pelarut 

untuk kontak dengan zat aktif dalam padatan itu sendiri. Pengecilan ukuran 

padatan ini dapat diusahakan dengan penggerusan atau penekanan pada padatan. 

Namun pengecilan ukuran padatan ini pun perlu diperhatikan agar tidak terlalu 

kecil yang dapat menghilangkan kemungkinan pelarut terserap ke dalam padatan 

(Prasetyo, 2012). 

2. Pelarut  

Pelarut yang digunakan dapat murni atau dapat pula mengandug sedikit 

mengandung solute sejak awal. Selama proses ekstraksi berlangsung terjadi 

peningkatan konsentrasi solute dan kecepatan ekstraksi akan menurun karena 

kemampuan pelarut untuk terus melarutkan solute semakin berkurang. Pelarut 

yang biasa digunakan dapat berupa: 

a. Air  

Pelarut ini memiliki beberapa keuntungan di mana relatif murah, mudah 

diperoleh, tidak toksik, stabil, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, dan 

digunakan bila senyawa yang akan diekstrak larut air. Namun tidak dipungkiri 

pula dengan penggunaan pelarut air ini dapat dimungkinkan terjadinya reaksi 

hidrolisa, dapat ditumbuhi jamur dan mikroba, tidak selektif, titik didih 100o C 
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(tidak cocok untuk senyawa yang terurai pada temperatur tinggi), dan untuk 

pengeringan dibutuhkan waktu yang lama. 

b. Pelarut organik  

Ekstraksi dapat dilangsungkan dengan berbagai jenis pelarut organik. 

Dengan pemakaian pelarut organik senyawa tidak terhidrolisis sebagaimana bila 

digunakan pelarut air. Keuntungan lainnya pemakaian pelarut organik adalah titik 

didihnya yang relatif rendah sehingga tidak perlu dilakukan pemanasan tinggi, dan 

tidak dapat ditumbuhi jamur. Namun pemakaian pelarut organik ini pun memiliki 

beberapa kerugian seperti mahal, beberapa pelarut organik bersifat toksik 

(karsinogenik), dan berbahaya (bisa terbakar) seperti: etanol, metanol, CHCl3, 

eter, heksan dan lain-lain. Dalam penggunaannya ada beberapa jenis pelarut 

organik yang tidak dapat dicampur dengan air seperti benzene, toluene, heksana, 

xilen,diklorometan, tetraklorometan,kloroform , dietil eter, dan metal isobutil 

keton. Namun terdapat berbagai macam pelarut organik yang dapat dicampurkan 

dengan air seperti asam karboksilat, aldehide, keton, dimetil sulfoksida dan lain-

lain. 

Pelarut yang dipilih harus disesuaikan dengan beberapa kriteria berikut: 

a) Kepolaran dan kelarutan pelarut  

Pelarut yang dipilih memiliki kepolaran yang sama dengan bahan yang akan 

diekstrak sehingga pelarut dapat melarutkan solute dengan baik. Dengan tingkat 

kelarutan yang tinggi, hanya sedikit pelarut yang diperlukan. 
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b) Selektifitas  

Pelarut diharapkan memiliki selektifitas yang tinggi sehingga hanya akan 

melarutkan senyawa-senyawa tertentu yang ingin diekstrak atau sesedikit 

mungkin melarutkan senyawa-senyawa pengotor, sehingga pemisahan dari 

campurannya pun dapat berlangsung lebih sempurna.  

c) Murah dan mudah diperoleh.  

d) Tidak korosif, tidak beracun, stabil secara termal dan tidak mudah terbakar.  

e) Tidak menyebabkan terbentuknya emulsi.  

f) Tidak reaktif.  

Pelarut hanya berfungsi melarutkan dan diharapkan tidak mengubah 

susunan kimia dari bahan yang diekstrak (tidak terjadi reaksi antara pelarut 

dengan bahan yang diekstrak). 

g) Titik didih  

Titik didih pelarut cukup rendah sehingga hanya membutuhkan pemanasan 

yang tidak terlampau besar. Bila pemanasan yang diperlukan membutuhkan 

energi yang sangat besar, dapat menimbulkan kerusakan pada bahan yang 

diekstrak dan hal seperti itu tentu saja dihindari. Namun titik didih pelarut pun 

tidak boleh terlampau rendah yang dapat menyebabkan kehilangan pelarut dalam 

jumlah yang besar akibat pemanasan. Titik didih pelarut pun harus seragam agar 

tidak menimbulkan residu di bahan pangan.  

h) Viskositas dan densitas  

Viskositas dan densitas dari pelarut diharapkan cukup rendah agar pelarut 

lebih mudah mengalir dan kontak dengan padatan berlangsung lebih baik. 
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i) Sifatnya terhadap air  

Pelarut yang digunakan sebaiknya bersifat hidrofilik terlebih bila bahan 

yang akan diekstrak masih mengandung sedikit air. Bila pelarut yang digunakan 

bersifat hidrofob, pelarut yang diharapkan dapat menembus dinding sel dan 

melarutkan isi sel (klorofil/bahan yang akan diekstrak) akan ditolak terlebih 

dahulu oleh keberadaan air. 

j) Kecepatan alir pelarut  

Kecepatan alir pelarut, sedapat mungkin besar dibandingkan dengan laju alir 

bahan ekstraksi, agar ekstrak yang terlarut dapat segera diangkut keluar dari 

permukaan bahan padat. Tergantung pada jenis ekstraktor yang digunakan, hal 

tersebut dapat dicapai baik dengan pengadukan secara turbulen, atau dengan 

pemberian laju alir pelarut yang tinggi. Namun pengadukan yang dilakukan harus 

dilakukan dengan efisien, kecepatan yang terlampau tinggi dapat mengakibatkan 

terjadinya aliran tangensial yang dapat menghambat proses pengadukan (Prasetyo, 

2012). 

3. Temperatur 

Temperatur operasi yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap ekstraksi 

karena adanya peningkatan kecepatan difusi, peningkatan kelarutan dari larutan, 

dan penurunan viskositas pelarut. Dengan viskositas pelarut yang rendah, 

kelarutan yang dapat dicapai lebih besar. Temperatur yang digunakan harus dapat 

disesuaikan dengan kelarutan pelarut, stabilitas pelarut, tekanan uap pelarut, dan 

selektifitas pelarut (Prasetyo, 2012). 
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4. pH 

Rentang pH yang digunakan harus disesuaikan dengan kestabilan bahan 

yang akan diekstrak. Misalnya untuk klorofil, suasana asam dan basa dapat 

membuat klorofil terhidrolisis menjadi klorofilid (Prasetyo, 2012). 

5. Porositas dan difusivitas 

Perlu diperhatikan apakah struktur bahan padat yang diekstrak berpori atau 

tidak. Struktur yang berpori dari padatan berarti memungkinkan terjadinya difusi 

internal solute dari permukaan padatan ke pori-pori padatan tersebut. Difusivitas 

sendiri merupakan suatu parameter yang menunjukkan kemampuan solute 

berpindah secara difusional. Semakin besar difusivitas bahan padatan maka 

semakin cepat pula difusi internal yang terjadi dalam padatan tersebut (Prasetyo, 

2012). 

6. Pengadukan 

Pengadukan diperlukan untuk meningkatkan difusi eddy sehingga 

perpindahan massa dari permukaan padatan ke pelarut dapat meningkat pula. 

Pengadukan akan mencegah terbentuknya suspensi atau bahkan endapan serta 

efektif untuk 26 membentuk suatu lapisan interphase. Luas area interphase akan 

bervariasi bergantung diameter padatan. Penurunan luas area interphase ini 

kemudian akan menurunkan perpindahan massa yang terjadi sekaligus 

menurunkan efisiensi tahapan. Pengadukan yang tinggi akan meminimalkan 

tahanan perpindahan masa selama reaksi dan ekstraksi namun kemudian akan 

membentuk emulsi atau padatan yang sangat kecil dan sulit diendapkan (Prasetyo, 

2012). 
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7. Waktu ekstraksi 

Semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin lama waktu kontak antara 

pelarut dan solute sehingga perolehan ekstrak akan semakin besar. Namun bila 

waktu yang dibutuhkan terlalu lama maka secara ekonomis proses ekstraksi 

tersebut berlangsung dengan tidak efisien (Prasetyo, 2012). 

8. Rasio zat padat terhadap pelarut  

Jumlah pelarut perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Pelarut yang terlalu 

banyak dapat mengakibatkan pemborosan biaya dalam operasi ekstraksi 

(Prasetyo, 2012). 

9. Mode operasi  

Pemilihan mode operasi dalam pelaksanaan ekstraksi padat-cair pun perlu 

dipertimbangkan karena menentukan keberhasilan pemisahan yang dapat 

berlangsung (Prasetyo, 2012). 

 

2.6 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara aktif dan integrative 

dengan menggunakan berbagai usaha (Soemanto, 2006). Salah satu tujuan belajar 

adalah pencapaian hasil belajar meliputi: ranah kognitif (mencakup pengetahuan 

dan fakta), afektif (mencakup sikap), psikomotorik (mencakup keterampilan 

bertindak). Ketiga ranah hasil belajar tersebut merupakan satu kesatuan utuh. 

Ketiga ranah tersebut, ranah kognitif merupakan ranah yang paling mendominasi 

dan menonjol karena berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menguasai 
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materi pelajaran, serta sering dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan siswa 

(Sudjana, 2010). 

Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya (Abdullah, 2012). Selain itu 

sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberi 

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi 

pengetahuan pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar 

(Mulyasa 2009). 

 

2.6.2 Fungsi Sumber Belajar 

Abdullah (2012) menyatakan fungsi sumber belajar dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui:  percepatan laju belajar 

dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan 

pengurangan beban guru/dosen dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar murid/mahasiswa. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui: pengurangan kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional serta 

pemberian kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai dengan 

kemampuannya. 
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3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui: 

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan 

bahan pembelajaran berbasis penelitian. 

4. Lebih memantapkan pembelajaran, melalui: peningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data 

dan informasi secara lebih konkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, melalui: pengurangan jurang pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui: pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh 

luas tenaga tentang kejadiankejadian yang langka, dan penyajian informasi 

yang mampu menembus batas geografis. 

 

2.6.3 Prinsip Penyusunan Sumber Belajar 

Triyono dkk (2009) menyatakan prinsip-prinsip dalam penyusunan materi 

pembelajaran atau sumber belajar meliputi aspek relevansi konsistansi dan 

kecukupan. 

1. Relevansi artinya keterkaitan, ada kaitan atau hubungan dengan pencapaian 

standar kompetensi dasar. Missal jika kompetensi yang harus dikuasai adalah 

menghafal, maka materi pembelajaran  yang diajarkan harus berupa fakta atau 

bahan hafalan. 
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2. Konsistensi artinya keajegan, bahwa materi pembelajaran yang diajarkan 

secara kuantitatif harus sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai.  

3. Kecukupan artinya memadai dan membantu dan harus mencapai penguasaan 

kompetensi dasar dasar yang diajarkan, materi tidak boleh terlalu sedikit dan 

terlalu banyak. 

 

2.6.4 Klasifikasi Sumber Belajar 

Sumber bahan ajar merupakan tempat dimana bahan ajar dapat diperoleh. 

Abdullah (2012) menyatakan klasifikasi sumber belajar adalah: 

1. Pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang 

lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengan konteks 

pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan akan dikelola dan 

direkonstruksikan kembali oleh pebelajar. Orang: orang tertentu yang terlibat 

dalam penyimpanan dan atau penyaluran pesan. 

2. Bahan yang merupakan kelompok alat yang sering disebut dengan perangkat 

lunak. Dalam hal ini bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan 

dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan yaitu segala sesuatu 

yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan Iain-Iain yang 

dapat digunakan untuk belajar. 

3. Alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Berkaitan 

dengan alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan 

dalam bahan. Alat juga merupakan benda-benda yang berbentuk fisik yang 

sering disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan 
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bahan pembelajaran. Sumber belajar tersebut, seperti komputer, OHP, 

kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder, dan VCD/DVD. 

4. Teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam 

penyampaian pesan. Dalam hal ini dapat dengan kata lain, teknik adalah cara 

atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan pembelajaran untuk 

tercapai tujuan pembelajaran 

5. Latar yang merupakan lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Lingkungan 

adalah tempat di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses 

perubahan tingkah laku maka dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya 

perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, 

kolam ikan dan lain sebagainya 

Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Media dapat dibuat 

oleh guru sendiri sesuai dengan kreativitas guru dan juga dapat didapatkan dari 

produksi pabrik. Ada pula media yang sudah ada di lingkungan sekitar yang 

langsung dapat di manfaatkan, ada pula media yang secara khusus sengaja 

dirancang untuk keperluan pembelajaran. Karakteristik suatu objek sangat 

bergantung pada objek itu sendiri maupun dari sedut pandang mana objek itu 

dilihat. 

Tujuan menggolongkan sejumlah media pembelajaran ialah untuk 

memberikan contoh mengenai sudut pandang seseorang melihat suatu objek 

(media pembelajaran).  menggolongkan media berdasarkan tiga unsur pokok yaitu 

suara, visual dan gerak yang meliputi : 
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1. Media audio 

2. Media cetak 

3. Media visual diam 

4. Media visual gerak 

5. Media audio semi gerak 

6. Media visual semi gerak 

7. Media audio visual diam 

8. Media audio visual gerak 

 

2.7 Tinjauan Tentang Sumber Belajar Poster 

2.7.1 Pengertian Poster 

Poster merupakan gabungan dari gambar dan tulisan ringkas dalam satu 

bidang gambar yang memiliki nilai-nilai estetis agar dapat menarik perhatian 

orang yang melihat dan trmasuk dalam media visual dalam proses pembelajaran. 

Poster berfungsi sebagai sarana penyalur informasi yang bersifat mengajak, 

memberi saran atau memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Selain itu poster 

dapat diartikan sebagai gambar yang besar, yang memberi tekanan pada satu atau 

dua ide pokok, sehingga dapat dimengerti dengan melihatnya sepintas. Poster 

tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu tetapi mampu untuk 

mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Poster yang 

baik adalah poster yang segera dapat menangkap pandangan orang dan 

menanamkan kepadanya pesan yang terkandung dalam poster itu (Rahmaniati, 

2015). 
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2.7.2 Jenis-jenis Poster 

Kusrianto (2007) menyatakan bahwa ada beberapa jenis poster, antara lain: 

a. Poster Propaganda 

Munculnya poster-poster yang menghimbau rakyat untuk bergabung menjadi 

Tentara. 

b. Poster Kampanye  

Sejak munculnya negara-negara demokrasi yang menyerahkan keputusan 

mengenai kepemimpinan kepada rakyat, poster dipergunakan sebagai alat 

untuk mncari simpati dari calon pemimpin pada pemilihan umum. Sampai 

saat ini poster kampany slalu muncul pada setiap kesempatan saat dilakukan 

pmilihan kepada kepala daerah maupun kepala negara.  

c. Poster Wanted  

Poster digunakan untuk memuat sayembara untuk menemukan penjahat yang 

sedang dicari negara. Poster pada zaman koboy itu selain memuat foto orang 

yang dicari juga menyebutkan sejumlah uang sebagai hadiah bagi yang 

menemukan dan kemudian menyerahkan kepada polisi setempat. 

d. Poster Cheesecake  

Poster Cheesecake merupakan jenis komsumsi anak-anak muda, awalnya 

poster ini berisi foto-foto dari artis dan bintang-bintang penyanyi rock 

maupun pop. 
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e. Poster Film  

Industri film sangat memanfaatkan poster untuk mempopulerkan film-

filmnya, hingga kini poster film dibuat menggunakan teknologi dan 

profesionalisme yang sangat tinggi. 

f. Poster Komik Buku  

Poster yang menjelaskan tentang komik yang menjadi popularitas dunia saat 

mencapai puncaknya. Hal ini memicu produksi massal dari poster-poster 

komik pada tahun 70-an ke atas.  

g. Poster Affirmation  

Poster ini awalnya memiliki ciri dengan warna hitam atau gambar alam latar 

sebagai latar belakang serta diatasnya berisi teks atau kata-kata motivasi 

tentang Leadership, Opportunity dan sebagainya. Tujuannya adalah agar 

seseorang termotivasi dengan kata-kata yang tertulis dalam poster tersebut. 

h. Poster Riset dan Kegiatan Ilmiah  

Poster ini merupakan jenis poster yang sering digunakan dikalangan akademis 

untuk mempromosikan kegiatan ilmiah yang hendak dilakukan. Apabila 

seseorang atau kelompok ilmuan yang melakukan riset, biasanya ilmuan 

membuat beberapa poster mengenai rencana kegiatannya. Demikian juga 

setelah kegiatan selesai, poster-poster itu akan menjelaskan perolehan hasil-

hasil riset. 

i. Poster di dalam kelas  

Poster kelas mula-mula populer disekolah-sekolah di Amerika Utara, Ada 

beberapa jenis poster kelas yang biasa dibuat, yaitu poster untuk memotivasi 
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murid agar bersikap baik, mengikuti desiplin sekolah, poster yang berisi 

bahan pelajaran yang disusun sebagai referensi singkat, tabel perkalian, 

pengenalan bahasa asing, peta dan sebagainya.  

j. Poster Karya Seni  

Dalam perkembangan teknologi dunia percetakan, poster dipergunakan 

sebagai lahan untuk memproduksi karya-karya seni dari berbagai aliran. 

Bahkan di era komputer grafis, dimana kebebasan berkreasi sudah tidak 

terbendung lagi, dibuat versi plesetan dari karya-karya seni masa lalu.  

k. Poster Pelayanan Masyarakat  

Poster pelayanan masyarakat merupanan suatu jenis poster yang tidak bersifat 

komersial, atau tidak diperdagangkan karena poster semacam ini sering 

dilombakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun LSM.  

l. Poster Komersial  

Poster ini adalah jenis poster paling banyak kita jumpai di mana saja. Poster 

jenis ini di desain dan diproduksi sebagai sarana untuk mempromosikan suatu 

produk dan produksi dengan budget tertentu sesuai anggaran sales promotion. 

Berdasarkan dari beberapa jenis poster diatas, maka penulis menentukan 

untuk hasil dari penelitian ini dikembangkan bahan ajar berupa jenis poster riset 

dan kegiatan ilmiah yang menjelaskan perolehan hasil-hasil penelitian. 

 

2.7.3 Prinsip Desain Poster 

Erdansyah (2011) menyatakan prinsip desain pada poster yang harus 

menjadi perhatian adalah sebagai berikut: 
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a. Keseimbangan (balance)  

Kseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang mnghindari kesan 

berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur rupa. 

Ada dua jenis kesimbangan tata letak desain yang bisa diterapkan yaitu desain 

simetris dan desain asimetris.   

b. Alur Baca (movement)  

Alur baca yang diatur sedemikian rupa oleh desainer untuk mengarahkan “mata 

pembaca” dalam menelusuri informasi, dari satu bagian ke bagian yang lain 

pada poster. 

c. Penekanan (emphasis)  

Penekanan bisa dicapai dengan membuat judul atau ilustrasi yang jauh lebih 

menonjol dari elemen desain lain berdasarkan urutan prioritas. 

d. Kesatuan (unity)  

Beberapa bagian dalam poster harus digabung atau dipisah sedemikian rupa 

menjadi kelompok-kelompok informasi. 

e. Penampilan atau Kesan (specific appeal)  

Poster dirancang untuk keperluan khusus berdasarkan suatu tema. Hal ini 

untuk memberikan “kesan” suatu sentuhan yang sesuai dengan produk, acara, 

atau layanan. 

f. Tipografi (typography)  

Tipografi memegang peranan penting dalam segala hal yang berkenaan dengan 

penyampaian bahasa non verbal atau menggunakan tulisan dalam segala 

bentuk publikasi. 
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g. Warna  

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung 

keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. 

h. Pusat perhatian (center of interest) 

Agar suatu karya poster diperhatikan, dilihat, dipahami isi serta maksudnya dan 

diberi reaksi oleh target atau responden, maka karya tersebut harus memiliki 

pusat perhatian (center of interest) tertentu. 

 

2.7.4 Unsur-unsur Visual pada Poster 

Suparman dan Gamal (2010) menyatakan ada beberapa unsur visual pada 

poster yang harus menjadi perhatian  yaitu: 

a. Splash  

Unsur ini menunjukkan unsur yang menyolok sehingga menarik perhatian 

dari pembacanya. Biasanya ditunjukkan kepada kalangan menengah bawah 

yang mudah tertarik pada hal-hal yang berbau kejutan. 

b. Headline  

Headline merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah poster. 

Headline itulah yang diharapkan akan dibaca pertama kali serta akan melekat 

dalam ingatan karena memegang peranan penting, besar, singkat dan padat. 

Headline juga akan memancing para pembaca untuk membaca kaseluruhan isi 

poster. 
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c. Body Copy  

Body Copy adalah teks yang menguraikan informasi produk lebih detail. 

Panjang pendeknya bodycopy tergantung kebutuhan dan kondisi ruang 

(ukuran) iklan. 

d. Cross Head  

Cross Head berfungsi memberikan penekanan pada informasi detail pada 

poster.  

e. Citra  

Citra merupakan gambaran yang terbentuk dalam benak orang atau 

masyarakat. Citra dapat berupa gambar atau foto maupun gambar ilustrasi.  

f. Caption  

Caption merupakan keterangan gambar. Unsur ini sangat berguna dengan 

menampilkan gambar atau foto yang membuat orang penasaran. 

g.  Mandatories  

Mandatories merupakan kalimat yang harus ada dalam poster, berupa 

informasi instansi penyelenggara, alamat perusahaan, distributor, maupun 

produsen. Bagian ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap isi iklan. 

h. Disclaimer 

Disclaimer merupakan sangkalan atau penolakan tertentu untuk menghindari 

sesuatu yang tak diinginkan yang terdapat didalam poster.  

i. Border  

Border merupakan garis tepi atau garis pembatas. Kadang bisa memakai 

ornament, garis, dekoratif atau elemen garis tertentu sebagai border. 
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2.7.5 Komponen Poster 

Citerawati (2012) menyatakan hal yang harus diperhatikan saat merancang 

poster adalah: 

a.  Pikirkan 1 tema untuk poster yg akan dibuat  

b. Kumpulkan foto-foto data visual yang berhubungan dengan tema, kemudian 

susunlah menjadi ilustrasi semenarik mungkin. Dalam poster, ilustrasi 

mempunyai peranan tertinggi dalam menarik perhatian.  

c. Buatlah judul yang singkat dan jelas karena target audience tidak akan 

membaca lebih dari 7 detik. Pilih jenis huruf yang sesuai dengan tema tapi 

tetap mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi.  

d. Buat detail informasi acara secara singkat dan padat sehingga mudah 

dipahami dalam waktu singkat. 

Komponen poster terdiri dari: 

 1. Judul (headline)  

2. Sub judul (kalau perlu) 

3. Ilustrasi (unsur rupa/ elemen disain) 

4. Body copy 

5. Caption (keterangan gambar) 

6. Produksi (logo) (Citerawati, 2012). 
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2.8 Kerangka Konsep dan Hipotesi 

2.8.1 Kerangka Konsep 
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2.8.2Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak jenis 

organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin terhadap zona 

hambat bakteri Shigella dysentriae secara in vitro. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh berbagai konsentrasi dan ekstrak jenis organ 

tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin terhadap zona hambat bakteri 

Shigella dysentriae secara in vitro. 

3. Terdapat perbedaan pengaruh pemberian kombinasi berbagai konsentrasi dan 

ekstrak jenis organ tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin terhadap  

zona hambat bakteri Shigella dysentriae secara in vitro. 

 

 


