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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Ayam Broiler 

2.1.1  Deskripsi Ayam Broiler 

 Broiler merupakan jenis ayam persilangan. Galur murninya adalah jenis 

ayam junggle indian fowl yaitu ayam pejantan yang hidup di daerah India dan 

Asia Selatan. Pada awal ayam broiler adalah ayam ditemukan liar di hutan dan 

disilangkan dengan berbagai jenis ayam untuk mendapatkan spesies ayam dengan 

genetik yang berbeda-beda. Para peneliti peternakan di berbagai negara 

melakukan eksperimen agar mendapatkan spesies ayam broiler dengan kualitas 

yang tinggi. Ayam yang diharapkan yakni jenis ayam yang memiliki kecepatan 

pertumbuhan dan bobot total daging yang terberat. Setelah didapatkan genetik 

persilangan dengan mutu yang terbaik anak muncul didukung dengan berbagai 

faktor lain seperti pakan dengan kualitas yang tinggi, lingkungan hidup yang 

disesuaikan dengan daya tahan ayam. Faktor yang paling penting adalah faktor 

kebersihan kandang dan kesehatan dalam mencegah penyakit (Sattar, 2014). 

 Ciri khas ayam broiler dibandingkan dengan rasa yang lain adalah 

pertumbuhannya yang cepat sehingga membutuhkan waktu yang singkat sekitar 4 

– 5 minggu sudah dapat dipasarkan. Ayam broiler memiliki tekstur daging yang 

lunak walaupun Dilain sisi biaya yang digunakan untuk pemeliharaan juga sangat 

ekonomis dibandingnkan dari produksi ternak yang lain (Muryanto,2005). 

 Klasifikasi ayam broiler (Muryanto, 2005): 

Kerajaan  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Aves 

Ordo   : Galliformis 

Famili   : Phasianidae 

Genus   : Gallus 

Spesies  : Gallus domesticus 

Upaspesies  : Neornithes 

Nama trinomial  : Gallus domesticus 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_(biologi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://id.wikipedia.org/wiki/Filum
https://id.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_(biologi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Aves
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_(biologi)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Galliformis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Famili_(biologi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Phasianidae
https://id.wikipedia.org/wiki/Genus
https://id.wikipedia.org/wiki/Gallus
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gallus_domesticus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nomenklatur_trinomial&action=edit&redlink=1
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2.1.2  Pemeliharaan Ayam Broiler 

Tersedianya sarana yang lengkap memudahkan dalam pengelolaan secara 

baik dan sempurna. Persiapan yang diperlukan antara lain yaitu tersedianya 

kandang, kandang ini diletakkan di atas lantai kandang, tirai dipasang pada 

keempat sisi kandang, lampu pemanas digantung 15 cm dari lantai kandang, 

termometer untuk mengontrol panas bisa digantung atau diikat pada kandang 

(Murtidjo, 1987).  

Untuk menciptakan suhu udara di dalam kandang stabil maka digunakan 

pemanas kandang. Pada peternakan broiler, biasanya pemanas kandang digunakan 

saat broiler berumur 1 hari sampai dengan 20 hari (fase awal dan fase 

pertumbuhan, atau disesuaikan dengan kebutuhan (David M., 2013). 

Tahap selanjutnya adalah pakan. Pemberian pakan harus diberikan setiap 

hari sesuai dengan kebutuhan ayam, baik secara kuantitatif maupun kualitasnya 

(Fadilah, 2013). Pemberian pakan yang salah dapat memicu stres dan defisiensi 

salah satu nutrisi sehingga ayam banyak menemui masalah Ayam membutuhkan 

sejumlah unsur gizi untuk hidupnya, misalnya bernafas, peredaran darah dan 

bergerak yang disebut kebutuhan hidup pokok selain itu unsur gizi dibutuhkan 

untuk produksi telur (Murtidjo, 1987). 

 

2.1.3  Pencegahan Penyakit pada Ayam Broiler 

Penyakit ayam dapat dibedakan mejadi dua kelompok, yaitu penyakit 

infeksius dan non-infeksius. Penyakit infeksius disebabkan adanya infeksi akibat 

virus, agen bakteri, dan parasit. Agen bakteri sendiri dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu bakteri gram negatif (seperti E.coli, Salmonella, Haemophilus, 

dan Pasteurella), bakteri gram positif (seperti Staphylococcus dan streptococcus), 

serta mikroplasma (seperti Micoplasma gallisepticum/MG dan Micoplasma 

synovias/MS). Sementara itu, penyakit non-infeksius merupakan penyakit pada 

ayam yang penyebabnya bukan karena infeksi bibit penyakit. Contohnya, penyakit 

yang disebabkan kekurangan atau kelebihan vitamin, nutrisi, atau mineral tertentu. 

Secara garis besar program pencegahan dibagi menjadi empat program, yaitu 

pencegahan ayam dari stres, program sanitasi, program vaksinasi, dan program 

pengobatan (Fadilah, 2013). 
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Program pengobatan sebaiknya dilakukan jika ayam sudah terdeteksi 

secara dini terkena suatu penyakit. Jika infeksi sudah terlalu parah, pengobatan 

akan sulit dilakukan karena membutuhkan waktu yang lama dan mahal. Bisa juga 

peternak memberikan pengobatan secara terencana jika sebelumnya telah 

mengetahui sejarah penyakit yang sering terjadi di kawasan tersebut atau di 

sekitar farm (Fadilah, 2013). 

 Obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan harus 

memiliki nomor pendaftaran. Obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan 

pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan 

peruntukannya. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang obat hewan (Centre for Science and Environment., 

2014).  

Tabel 2.1 Beberapa Golongan Antibiotik yang Sering Digunakan oleh 

Peternak Ayam Broiler (Fadilah, 2013). 

No. Golongan Bahan Aktif 

1. Golongan Sulphonamide Sulfadiazin dan Sulfametoksazol 

2. Golongan  Pyrimidine  Pyrimethamin, Trimetoprim, dan 

Diaveridin 

3. Golongan Nitrofuran Furazolidone dan Furaltadone 

4. Furazolidone dan Furaltadone Oxolinic Acid, Norfloksasin, 

Enrofloksasin, Danafloksasin, dan 

Ciprofloksazin 

5. Golongan Aminiglycoside Streptomycin, Neomycin, Gentamycin, 

dan Kanamycin 

6. Golongan Tetracycline OTC, CTC, Doxycyclin, dan 

Minocyclin 

7. Golongan Macrolide Tylosin, Erythromycin, Spiramycin, dan 

Kitasamycin 

8. Golongan Cloramphenicol Cloramphenicol 

9. Beta-Lactama Penicillin, Ampicillin, Amoxycillin, dan 

Dicloxacillin 

 

2.2  Antibiotik 

2.2.1  Deskripsi Antibiotik 

Antibiotik adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroba yang dalam 

konsentrasi tertentu mempunyai kemampuan menghambat atau membunuh 

mikroba lain. Pada perkembangannya bahan yang dapat dikelompokkan sebagai 
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antibiotik terbentuk alami tetapi bahan-bahan semisintetik yang merupakan hasil 

modifikasi bahan kimia antibiotik alam (Sumadio dan Harahap, 1994). 

Penggunaan antibiotik pada hewan ternak dapat meningkatkan 

pertumbuhan rata-rata antara 4-8% dan meningkatkan efisiensi pakan sebesar 2-

5%. Antibiotik juga  dapat menurunkan kemungkinan kematian hewan ternak. 

Antibiotik sebagai growth promoters karena melindungi makanan hewan dari 

kerusakan akibat bakteri. Adanya antibiotik yang dikonsumsi ayam, dapat 

meningkatkan absorbsi nutrisi makanan karena menipisnya barrier usus halus. 

Antibiotik dapat menurunkan produksi toksin dari bakteri di usus, serta 

menurunkan kemungkinan adanya infeksi intestinal (Smith C., and Grooters S., 

2013). 

Penggunaan ransum yang mengandung antibiotik tidak memperhatikan 

aturan pemakaiannya, diduga kuat produk ternak yang dihasilkan mengandung 

residu antibiotik yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pemakaian 

antibiotik perlu memperhatikan waktu henti. Setelah waktu henti terlampaui 

diharapkan residu tidak ditemukan lagi atau telah berada di bawah Batas 

Maksimum Residu (BMR). Dengan begitu, produk ternak aman dikonsumsi 

(David M., 2012). BMR untuk eritromisin pada lemak ayam broiler adalah 

sebesar 100 µg/kg (FAO,2012) dan 600 ng/g untuk BMR tetrasiklin (FAO,2012). 

 

2.2.2  Efek Samping Antibiotik 

Efek sampng penggunaan antimikroba dapat dikelompokkan menurut 

reaksi alergi, reaksi toksik, serta peruahan biologik dan metabolik pada hospes 

(Katzung B.G., 2004). 

Reaksi alergi dapat ditimbulkan oleh semua antibiotik dengan melibatkan 

sistem imun tubuh hospes; terjadinya tidak bergantung pada besarnya dosis obat. 

Manifestasi gejala dan derajat beratnya reaksi dapat bervariasi. Prognosis reaksi 

seringkali sulit diramalkan walaupun didasarkan atas riwayat reaksi alergi pasen. 

Orang yang pernah mengalami reaksi alergi umpamanya oleh penislin, tidak 

selalu mengalamireaksi itu kembali ketika diberikan obat yang sama. Sebaliknya 

orang tanpa riwayat alergi dapat mengalami reaksi alergi pada penggunaan ulang 

penisilin. Reaksi alergi pada kulit akibat penggunaan penisilin dapat menghilang 
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sendiri, waaupun terapinya diteruskan. Peristiwa ini mungkin berdasarkan pada 

desensitisasi. Tetapi pada kejadian reaksi alergi yang lebih berat daripada 

eksantem kulit, tidaklah bijaksana untuk meneruskan terapi; sebab makin berat 

sifat reaksi alergi pertama makin besar kemungkinan timbulnya reaksi yang lebih 

berat pada pemberian ulang, berupa anafilaksis, dermatitis eksfoliativa, 

angioderma, dan lain-lain (Norris, 2013). 

Reaksi idiosinkrasi, gejala ini merupakan reaksi abnormal yang diturunkan 

secara genitik terhadap pemberian antimikroba tertentu. Sebagai contoh, 10% pria 

berkulit hitam akan mengalami anemia hemolitik berat bila mendapat primakuin. 

Ini disebabkan mereka kekurangan enzim G6DP (FAO, 2012). 

Antimikroba pada umumnya bersifat toksik-selektif, tetapi sifat ini relatif. 

Efek toksik pada hospes ditimbulkan oleh semua jenis antimikroba. Yang 

mungkin dapat dianggap reltif tidak toksik sampai kini adalah penisilin. Dalam 

menimbulkan efek toksik, masing-masing antimikroba dapat memiliki predileksi 

terhadap organ atau sistem tertentu pada tubuh hospes (Madhavan H., and Murali, 

S., 2011). 

Golongan aminoglikosida pada pada umumnya bersifat toksik. Golongan 

tetrasiklin cukup terkenal dalam mengganggu pertumbuhan jaringan tulang, 

termasuk gigi, akibat deposisi kompleks tetrasiklin kalsium-ortofosfat. Dalam 

dosis besar obat ini bersifat hepatotoksik, terutama pada pasien pelonefritis dan 

pada wanita hamil (Katzung B.G., 2004). 

Perubahan biologis dan metabolis dapat terjadi pada tubuh hospes, baik 

yang sehat maupun yang menderita infeksi, terdapat populasi mikroflora normal. 

Dengan keseimbangan ekologik, populasi mikroflora tersebut biasanya tidak 

menunjukkan sifat patogen. Penggunaan antimikroba, terutama yang berspektrum 

luas, dapat mengganggu keseimbangan ekologik mikroflora sehingga jenis 

mikroba yang meningkat jumlah populasinya dapat menjadi patogen. Gangguan 

keseimbangan ekologik mikroflora normal tubuh dapat terjadi di saluran cerna, 

nafas dan kelamin, dan pada kulit. Pada beberapa keadaan perubahan ini dapat 

menimbulkan superinfeksi yaitu suatu infeksi baru yang terjadi akibat terapi 

infeksi primer dengan suatu antimikroba. Mikroba penyebab superinfeksi 

biasanya ialah jenis mikroba yang menjadi dominan pertumbuhannya akibat 
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penggunaan antimikroba, umpamanya kandidiasis sering terjadi karena akibat 

penggunaan antibiotik berspektrum luas, khususnya tetrasiklin. Pada pasien yang 

lemah, superinfeksi potensial dapat sangat berbahaya, sebab kebanyakan mikroba 

penyebab superinfeksi biasanya ialah kuman Gram-negatif dan stafilokok yang 

multi resisten terhadap obat, Candidiasis serta fungus sejati (Katzung B.G., 2004). 

 

2.2.3 Resistensi Antibiotik 

Pemakaian bahan antimikroba untuk pencegahan dan pengobatan penyakit 

yang kurang tepat pada hewan dan manusia, serta sebagai imbuhan pakan pada 

hewan akan memicu terjadinya resistensi antimikroba pada bakteri komensal atau 

bakteri patogenik. Pemakaian antimikroba yang terus-menerus dan tidak 

terkontrol akan mengakibatkan meningkatnya strain bakteri yang resisten 

terhadap antimikroba. Ketika di alam, strain bakteri yang resisten dapat lebih 

bertahan hidup dalam ekosistemnya, sedangkan strain bakteri yang sensitif akan 

tereliminasi dan mati dengan sendirinya. Transfer gen resistensi antimikroba 

bakteri dapat pula terjadi dari ternak ke manusia melalui makanan dan minuman 

yang tercemar bakteri pembawa gen resistensi (Daxid M., 2013). 

Secara garis besar kuman dapat menjadi resisten terhadap suatu antimikroba 

dengan 3 mekanisme (Katzung B.G., 2004) 

1. Obat tidak dapat mencapai tempat kerjanya di dalam sel mikroba. Pada 

kuman Gram-negatif, molekul antimikroba yang kecil dan polar dapat 

menembus dinding luar dan masuk ke dalam sel melalui lubang-lubang 

kecil yang disebut porin. Bila porn menghilang atau mengalami mutasi 

maka masuknya antimikroba ini akan terhambat. Mekanisme lain ialah 

kuman mengurangi mekanisme transport aktif yang memasukkan 

antimikroba kedalam sel. Mekanisme lain ialah mikroba mengaktifkan 

pompaa efluks untuk membuang keluar antimikroba yang ada dalam sel. 

2. Inaktivasi obat : mekanisme ini sering mengakibatkan terjadinya resistensi 

terhadap golongan aminoglikosida dan beta lactam karena mikroba mampu 

membuatenzin yang merusak kedua golongan antimikroba tersebut. 

3. Mikroba mengubah tempat ikatan (binding site) antimikroba :mekanisme ini 

terlihat pada S. aureus yang resisten terhadap metisilin . Kuman ini 
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mengubah Penisilin  Binding Proteinnya (PBP) sehingga aktivitasnya 

menurun terhadap metisilin dan antibiotik beta lactam yang lain.  

Penyebaran resistensi pada mikroba dapat terjadi secara vertical (diturunkan 

ke generasi berikutnya) atau yang lebih sering terjadi ialah secara horizontal dari 

suatu sel donor. Dilihat dari segi bagaimanan resistensi di peindahkan maka dapat 

dibedakan 4 cara yaitu (Lin J., Nishino K., Marilyn C., 2015). 

1. Mutasi : proses ini terjadi secara spontan, acak, dan tidak tergantung dari 

ada atau tidaknya paparan terhadap antimikroba. Mutasi terjadi akibat 

perubahan pada gen mikroba mengubah binding site antimikroba, protein 

transpor, protein yang mengaktifkan obat,  dan lain-lain. 

2. Transduksi adalah kejadian dimana suatu mikroba menjadi resisten karena 

mendapat mikroba dari bakteriofag (virus yang menyerang bakteri) yang 

membawaa DNA dari kuman lain yang memiliki gen resisten terhadap 

antibiotik tertentu. Mikroba yang sering mentransfer resisten dengan cara ini 

adalah S. aureus. 

3. Transformasi : transfer resistensi terjadi karena mikroba mengambil DNA 

bebas yang membawa sifat resisten dari sekitarnya. Transformasi sering 

menjadi cara transfer resistensi terhadap penisilin pada pneumokokus dan 

Neisseria. 

4. Konjugasi : transfer yang resisten disini terjadi langsung anatar dua mikroba 

dengan suatu”jembatan” yang disebut pillus seks. Konjugasi adalah 

mekanisme transfer resistensi yang sangat penting, dan dapat terjadi antara 

kuman yang spesiesnya berbeda. Transfer resistensi dengan cara konyugasi 

lazim terjadi antar kuman Gram-negatif. Sifat resistensi dibawa oleh 

plasmid. 

Faktor-faktor yang memudahkan berkembangnya resistenssi di klinik adalah 

sebagai berikut (Elnasri, H., Salman, A., and Rade, A., 2014). 

1. Penggunaan antimikroba yang sering. Terlepas dari penggunaannya rasioanl 

atau tidak, antibiotik yang sering digunakan biasanya akan berkurang 

efektivitasnya. Karena itu penggunaan antimikroba yang irasional harus 

dikurangi sedapat mungkin. 
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2. Penggunaan antimikroba yang irasional. Berbagai penelitian menunjukan 

bahwa penggunaan antimikroba yang irasioanl, terutama di rumah sakit, 

merupakan faktor penting yang memudahkan berkembangnya resistensi 

kuman. 

3. Penggunaan antimikroba baru yang berlebihan. Beberapa contoh 

antimikroba yang relatif  cepat kehilangan efektivitasnya seteah dipasarkan 

karena rmasalah resistensi ialah siprofloksasin dan kotrimoksazol. 

4. Penggunaan antimikroba untuk jangka waktu lama : pemberiaan 

antimikroba dalam waktu lama memberi kesempatan bertumbuhnya kuman 

yang lebih resisten. 

5. Penggunaan antimikroba untuk ternak : kurang lebih dari separuh produksi 

antibiotik di dunia digunakan untuk suplemen pakan ternak. Kadar 

antibiotik yang rendah pada ternak  memudahkan tumbuhnya kuman-kuman 

resisten. Beberapa kuman yang menjadi resisten dengan cara ini ialah VRE 

(vancomycin-resistant enterococci), Campylobacter, dan Salmonella spp. 

6. Lain-lain : beberapa faktor lain yang berperan terhadap berkembangnya 

resistensi ialah kemudahana transportasi modern, perilaku seksual, sanitasi 

buruk, daan kodisi perumahan yang tidak memenuhi syarat. 

 

2.2.4  Tetrasiklin 

Tetrasiklin adalah golongan antibakteri yang dibuat dari Streptomyces sp., 

mempunyai inti yang sama dengan inti tetrasiklik dan memiliki rumus kimia yang 

sama. Golongan tetrasiklin bekerja dengan mengganggu sintesis protein dalam 

organisme. Semua golongan tetrasiklin berspektrum luas dengan aktivitas untuk 

bakteri Gram-positif dan Gram-negatif. Selain bakteri, tetrasiklin aktif juga 

terhadap chlamydias and chlamydophilas, rickettsias, mycoplasmas, spirochaetes, 

beberapa mycobacteria, dan beberapa protozoa. Resistensi dan perkembangan dari 

antimikroba lain sering menurunkan hasilnya. Efek samping yang sering terjadi 

adalah gangguan gastrointestinal dan efek toksik seperti deposisi dalam tulang dan 

gigi. Penggunannya, terutama untuk doksisiklin dan minosiklin, dibatasi terhadap 

wanita hamil dan balita; efek antianabolik, khususnya pada pasien dengan 

gangguan kerusakan ginjal, perubahan lemak dalam hati; dan fotosensitivitas, 
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khususnya dengan demeklosiklin. Reaksi alergi relatif tidak umum terjadi. Ada 4 

turunan tetrasiklin semisintesis yaitu tetrasiklin, metasiklin, doksisiklin, dan 

minosiklin (Sweetman, 2009).  

Doksisiklin secara in vitro lebih aktif daripada tetrasiklin dibanyak spesies. 

Di absorbsi baik, namun terganggu dengan adanya makanan. Doksisiklin lebih 

larut lemak dibandingkan dengan tetrasiklin yang lain dan terpenetrasi baik 

didalam jaringan (Sweetman, 2009). Sekitar 80 sampai 95% dari doksisiklin di 

dalam sirkulasi terikat pada protein plasma. Waktu paruh biologisnya sekitar 12 

sampai 24 jam. Doksisiklin tersebar luas ke jaringan tubuh dan cairan. Manusia 

dengan ginjal yang normal, 40% dari dosis di ekskresi perlahan melalui urin, 

walapun sebagian besar yang di ekskresi adalah dalam bentuk alkali. Namun, 

sebagian besar doksisiklin di keluarkan dalam feces setelah membentuk kelat 

didalam intestines.  Walaupun doksisiklin telah dilaporkan sebagian menjadi tidak 

aktif di dalam hati (Sweetman, 2009). 

Doksisiklin memiliki beberapa sinonim diantaranya Doksiciklinas 

monohidratas; Doksisiklin; Doksisykliini; Doksisykliinimonohydraatti 

Doksycyklina; Doxiciclina; Doxiciklin; Doxycyclin; Doxycycline Monohydrate; 

Doxycycline monohydratée; Doxycyclinum; Doxycyclinum monohydricum; 

Doxycyklin monohydrát; Doxycyklinmonohydrat. Berupa serbuk kristalin 

berwarna kuning. Doksisiklin sangat sukar larut air dan dalam alkohol. Larut 

dalam asam mineral dan dalam larutan hidroksi alkali, serta karbonat. Doksisiklin 

dalam 1% suspensi air memiliki pH antara 5.0 sampai 6.5. Lebih stabil apabila 

penyimpanannya pada suhu pendingin udara dan terlindung dari cahaya 

(Sweetman, 2009). 

Beberapa contoh doksisiklin dengan tambahan garam yang sering ditemui 

diantaranya doksisiklin hidroklorida dan doksisiklin hiklat. Bentuk Kristal yang 

baik perlu dibuat untuk memudahkankan pengambilan doksisiklin oleh tubuh. 

Secara farmasetik terdapat grup amina, dan sering dibuat dalam bentuk garam. 

Bentuk garam dengan bagian yang terprotonasi sebagai kation dan klorida sebagai 

anion. Kristalisasi dikerjakan dalam pelarut atau pelarut campuran. Ketika 

doksisiklin.HCl dalam bentuk padat, molekul dari pelarut menempel pada struktur 

krital. Persisnya ini terjadi ketika hyclate dibentuk selama proses kristalisasi dari 
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doksisiklin.HCl dalam campuran air dan etanol. Hyclate adalah singkatan dari 

hydrochloride hemiethanolate hemihydrate, yang artinya molekul doksisiklin 

menjadi 1.HCl, 0,5.CH3CH2OH dan 0,5.H2O dalam kristal. 

Doksisiklin hiklat atau Doksiciklino hiklatas. Rumus molekulnya berupa 

C2H5OH, ⁄ H2O dengan berat molekul sebesar 512.9 g/mol. Berupa serbuk Kristal 

berwarna kuning dan bersifat higroskopis. Mudah larut dalam air dan dalam 

metanol, sedikit  larut dalam alkohol. Dapat terlarut dalam alkali hidroksida dan 

karbonat. Memiliki pH 2.0 sampai 3.0 dalam larutan 1%. Stabil dalam suhu dingin 

dan terlindung dari cahaya. Preparasi dari doksisiklin hiklat pada pH asam dan 

tidak sesuai bila di preparasi dengan keadaan basa atau dengan obat-obat yang 

tidak stabil pada pH rendah (Sweetman, 2009). 

 

2.2.5 Makrolida 

Makrolida adalah kelompok antibakteri dari turunan Streptomyces spp. dan 

umum mempunyai cincin lakton makrosiklik yang dihubungkan dengan satu atau 

lebih gula. Golongan ini seluruhnya basa lemah dan hanya sedikit larut dalam air. 

Antibiotik yang termasuk golongan ini memiliki rumus kimia yang mirip dan 

umumnya mempunyai toksisitas rendah dan spektrum yang sama dari aktivitas 

antimikroba dengan resisten-silang antara kelompok individu. Makrolida 

termasuk antibiotik golongan bakteriostatik atau bakteriosidal, tergantung dari 

konsentrasi dan tipe dari mikroorganisme, dan mekanisme kerjanya dengan 

mengganggu sintesis protein bakteri. Antibiotik ini memiliki spektrum yang sama 

dengan benzylpenicillin tetapi makrolida juga aktif terhadap Legionella 

pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, dan beberapa rickettsias, chlamydias, 

dan chlamydophilas. Makrolida dan obat-obat lain yang mempunyai efek 

postantibiotik: yaitu, aktivitas antibakteri berlangsung setelah konsentrasi di 

bawah konsentrasi hambat minimum (Sweetman, 2009). 

Erythromycin ditemukan pada tahun 1952 dan makrolida digunakan secara 

luas. Bekerja dengan cara mencegah sintesis protein pada ribosom subunit 50S. 

Erythromycin rusak oleh asam lambung dan oleh karena itu harus di formulasi 

enteric-coated atau sebagai garam yang stabil atau ester seperti stearat atau etil 
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suksinat. Hepatotoksik telah dilaporkan setalah penggunaan eritromisin, sebagian 

besar sebagai estolat (Sweetman, 2009). 

Eritromisin stearat adalah sebuah garam yang dapat menurunkan rasa pahit 

dan secara khusus meningkatkan stabilitas obat dalam media asam. Garam lauril 

sulfat dari ester propionil eritromisin, umumnya disebut sebagai estolat 

eritromisin, yang merupakan predrug eritromisin. Predrug diperoleh dari 

esterifikasi antara grup hidroksil dari gula amino pada eritromisin dan grup karbsil 

propionic acid. Rasa pahit dari eritromisin diturunkan oleh proses esterifikasi dan 

meningkatkan absorbsi setelah penggunaan oral. Bagian aktif obat, eritromisin, di 

lepaskan ke dalam aliran darah atau jaringan otot setelah aksi dari esterases pada 

ester predrug. Eritromisin yang umum adalah eritromisin A, dengan rumus 

molekul adalah C37H67NO13. Eritromisin memiliki berat molekul sebesar 

733.92678 g/mol (Butaye, et al, 2003). 

Secara umum, berupa serbuk putih sampai sedikit kuning atau Kristal 

tidak berwarna sampai sedikit kuning, stabil bila terlindung dari cahaya dan 

sedikit higroskopis. Eritromisin sedikit larut dalam air tetapi lebih larut pada suhu 

tinggi, mudah larut dalam alkohol , larut dalam metanol (Sweetman, 2009). 

 Eritromisin dinyatakan dalam beberapa Farmakope, yakni eritromisin B, 

eritromisin C, eritromisin F, eritromisin E, N-demetileritromisin A (NdMeEA), 

anhidroeritromisin A (AEA), eritromisin A N-oksida (EANO), pseuderitromisin A 

enol eter (PsEAEN), dan eritromisin A enol eter (EAEN). Dalam medium asam, 

terbentuk EAEN dan AEA, sementara PsEAEN terbentuk dalam medium alkali. 

Berikut tabel perbedaan eritromisin terkait struktur kimia (Sweetman, 2009). 

 

2.3  Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

2.3.1  Deskripsi KCKT 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi atau KCKT atau biasa juga disebut 

dengan HPLC (High Performance Liquid Chromatography) dikembangkan pada 

akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Saat ini, KCKT merupakan teknik 

pemisahan yang diterima secara luas untuk analisis dan pemurnian senyawa 

tertentu dalam suatu sampel pada sejumlah bidan, anatara lain: farmasi, 

lingkungan, bioteknologi, polimer, dan industri-industri makanan. Beberapa 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C37H67NO13&sort=mw&sort_dir=asc
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perkembangan KCKT terbaru antara lain: miniaturisasi sistem KCKT, 

penggunaan KCKT untuk analisis asam-asam nukleat, analisis protein, analisis 

karbohidrat, dan analisis senyawa-senyawa kiral (Gandjar dan Rohman, 2012). 

Kegunaan umum KCKT adalah untuk pemisahan dan pemurnian senyawa 

obat serta untuk analisis kuantitatif senyawa obat dalam sediaan farmasetika. 

Lebih lanjut, KCKT juga dapat digunakan untuk identifikasi kualitatif senyawa 

obat dengan berdasarkan pada parameter waktu retensi senyawa obat standar dan 

senyawa obat dalam sampel. Dengan KCKT dimungkinkan untuk penentuan 

banyak senyawa obat secara bersama-sama karenaa KCKT ada proses pemisahan. 

Keterbatasan metode KCKT adalah untuk identifikasi senyawa, kecuali jika 

KCKT dihubungkan dengan spektrometer massa (MS). Keterbatasan lainnya 

adalah jika sampelnya sangat kompleks, maka resolusi yang baik sulit diperoleh 

(Gandjar dan Rohman, 2012). 

 

2.3.2 Cara Kerja KCKT dan Instrumentasi KCKT 

Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang mana senyawa-senyawa 

kimia/senyawa obat terpisah oleh perbedaan kecepatan elusi, dikarenakan 

senyawa-senyawa ini melewati kolom kromatografi. Senyawa yang dianalisis 

disebut juga dengan analit dan solute. Pemisahan solut-solut ini diatur oleh 

distribusi solut dalam fase gerak dan fase diam. Penggunaan kromatografi cair 

secara sukses terhadap suatu masalah yang dihadapi membutuhkan penggabungan 

secara tepat dari berbagai macam kondisi operasional seperti jenis kolom, fase 

gerak, panjang dan diameter kolom, kecepatan alir fase gerak, suhu kolom, dan 

ukuran sampel. Untuk tujuan memilih kombinasi kondisi kromatografi yang 

terbaik, maka dibutuhkan pemahaman yang mendasar tentang berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi pemisahan pada KCKT (Gandjar dan Rohman, 2012). 

Instrumentasi KCKT pada dasarnya terdiri atas delapan komponen pokok 

yaitu: (1) wadah fase gerak, (2) sistem penghantaran fase gerak, (3) alat untuk 

memasukkan sampel, (4) kolom, (5) detector, (6) wadah penampung buangan fase 

gerak, (7) tabung penghubung, dan (8) suatu computer atau integrator atau 

perekam (Gandjar dan Rohman, 2012).  
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Gambar 2.1 Komponen-komponen KCKT (Gandjar dan Rohman, 2012) 

 

2.3.2.1 Wadah Fase Gerak pada KCKT 

Wadah fase  gerak harus bersih dan lembam (inert). Wadah pelarut kosong 

ataupun labu laboratorium dapat digunakan sebagai wadah fase gerak. Wadah ini 

biasanya dapat menampug fase gerak antara 1 atau 2 liter pelarut. Fase gerak 

sebelum digunakan harus dilakukan degassing (penghilangan gas) yang ada pada 

fase gerak, sebab adanya gas akan berkumpul dengan komponen lain terutama di 

pompa dan detektor sehingga akan mengacaukan analisis.  Pada saat membuat 

pelarut untuk fase gerak, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan pelarut, 

bufer, dan reagen dengan kemurnian yang sangat tinggi, dan lebih terpilih lagi jika 

pelarut-pelarut yang akan digunakan untuk KCKT berderajat KCKT (HPLC 

grade). Adanya pengotor pada reagen dapat menyebabkan gangguan pada sistem 

kromatografi. Adanya partikel yang kecil dapat terkumpul dalam kolom atau 

dalam tabung yang sempit, sehingga dapat mengakibatkan suatu kekosongan pada 

kolom atau tabung tersebut. Karenanya, fase gerak sebelum digunakan harus 

disaring terlebih dahulu untuk menghindari partikel-partikel kecil ini (Gandjar dan 

Rohman, 2012). 

 

2.3.2.2 Fase Gerak pada KCKT 

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat 

bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya 

elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase 

diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Untuk fase normal (fase diam lebih 
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polar daripada fase gerak), kemampuan elusi meningkat dengan 

meningkatnyapolaritas pelarut. Sementara untuk fase terbalik (fase diam kurang 

polar daripada fase gerak), kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya 

polaritas pelarut (Sudjadi dan Rohman, A., 2012). 

Deret eluotrofik yang disusun berdasarkan polaritas pelarut merupakan 

panduan yang berguna dalam memilih fase gerak yang akan digunakan dalam 

KCKT (table 2.1). dalam table ini juga disertakan data panjang gelombang UV 

cut-off (atau pemenggalan UV). Nilai pemenggalan UV merupakan panjang 

gelombang yang mana pada kuvet 1 cm, pelarut akan memberikan absorbansi 

lebih dari 1,0 satuan absorbansi. Pengetahuan tentang nilai pemenggalan UV ini 

sangat penting terutama ketika menggunakan detektor UV-Vis dan detektor 

fluorometri. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menggunakan panjang 

gelombang deteksi yang tidak bertepatan atau di sekitar dengan panjang 

gelombang pemenggalan UV pelarut yang digunakan sebagai fase gerak (Sudjadi 

dan Rohman, A., 2012). 

 Elusi dapat dilakukan dengan isokratik (komposisi fase gerak tetap selama 

elusi) atau dengan cara bergradien (komposisi fase gerak berubah-ubah selama 

elusi). Elusi bergradien digunakan untuk meningkatkan resolusi campuran yng 

kompleks terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas (Sudjadi 

dan Rohman, A., 2012). 

Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase 

terbalik adalah campuran larutan bufer dengan metanol atau campuran air dengan 

asetonitril. Untuk pemisahan dengan fase normal, fase gerak yang paling sering 

digunakan adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang 

terklorisasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Pemisahan dengan 

fase normal ini kurang umum disbanding fase terbalik (Sudjadi dan Rohman, A., 

2012). 

 

2.3.2.3 Fase Diam 

Kebanyakan fase diam pada KCKT berupa silika yang dimodifikasi secara 

kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer-polimer stiren dan divinil 
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benzen. Permukaan silika adalah polar dan sedikit asam karena adanya residu 

gugus silanol (Si-OH) (Sudjadi dan Rohman, A., 2012). 

Silika dapat dimodifikasi secara kimiawi dengan menggunakan reagen-

reagen seperti klorosilan. Reagen-reagen ini akan bereaksi dengan gugus silinol 

dan menggantinya dengan gugus-gugus fungsional yang lain. Hasil reaksi yang 

diperoleh disebut dengan silika fase terikat yang terhadap hidrolisis karena 

terbentuk ikatan-ikatan siloksan (Si-O-O-Si). Silika yang dimodifikasi ini 

mempunyai karakteristik kromatografik dan selektifitas yang berbeda jika 

dibandingkan dengan silika yang tidak dimodifikasi (Sudjadi dan Rohman, A., 

2012). 

Oktadesil silika (ODS atau C18) mempunyai fase diam yang paling banyak 

digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang 

rendah, sedang, maupun tinggi. Oktil atau rantai alkil yang lebih pendek lagi lebih 

sesuai untuk solut yang polar. Solut-solut yang polar, terutama yang bersifat basa, 

akan memberikan puncak yang mengekor (tailing peak) pada penggunaan fase 

silika terikat. Hal ini disebabkan oleh adanya interaksi adsorpsi antara solute-solut 

ini dengan residu silanol ini dengan end-capping yakni suatu proses menutup 

residu silanol ini dengan gugus-gugus trimetilsilil dan menggunakan silika dengan 

kemurnian yang tinggi (Sudjadi dan Rohman, A., 2012). 

Tabel 2.2. Deret eluotropik pelarut-pelarut untuk KCKT (Gandjar dan 

Rohman, 2012) 

Pelarut 

Parameter 

kekuatan pelarut, 

ἑ (adsorpsi) 

Parameter 

kekuatan pelarut, 

ἑ (partisi) 

UV cut-off 

(nm) 

n-heksana 0,01 0,1 195 

Sikloheksana 0,04 -0,2 200 

Tertaklorometan 0,18 1,6 265 

Metilbenzen 0,29 2,4 285 

Methanol 0,95 5,1 205 

Triklorometan 0,40 4,1 245 

Diklorometan 0,42 3,1 230 

Tetrahidrofuran 0,56 4,0 212 

Propanon 0,56 3,9 330 

Asetonitril 0,65 5,8 190 

Iso-propanol 0,82 3,9 205 

Etanol 0,88 4,3 205 
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Pelarut 

Parameter 

kekuatan pelarut, 

ἑ (adsorpsi) 

Parameter 

kekuatan pelarut, 

ἑ (partisi) 

UV cut-off 

(nm) 

Asam etanoat >1 4,4 255 

Air >1 10,2 170 

 

2.3.2.4 Pompa pada KCKT 

Pompa yang cocok untuk KCKT adalah pompa yang mempunyai syarat 

sebagaimana syarat wadah pelarut yakni: pompa harus inert terhadap fase gerak. 

Bahan yang umum dipakai untuk pompa adalah gelas, baja tahan karat, Teflon, 

dan batu nilam. Pompa yang digunakan sebaiknya mampu memberikan tekanan 

sampai 5000 psi dan mampu mengalirkan fase gerak dengan kecepatan alir 3 

mL/menit. Untuk tujuan preparatif, pompa yang digunakan harus mampu 

mengalirkan fase gerak dengan kecepatan 20 mL/menit (Gandjar dan Rohman, 

2012). 

Tujuan penggunaan pompa atau sistem penghantaran fase gerak adalah 

untuk menjamin proses penghantaran fase gerak berlangsung secara tepat, 

reproduksibel, konstan, dan bebas dari gangguan. Ada 2 jenis pompa dalam 

KCKT yaitu: pompa dengan tekanan konstan, dan pompa dengan aliran fase gerak 

yang konstan. Tipe pompa dengan aliran fase gerak yang konstan sejauh ini lebih 

umum dibandingkan dengan tipe pompa dengan tekanan konstan (Gandjar dan 

Rohman, 2012). 

 

2.3.2.5 Kolom pada KCKT 

Ada 2 jenis kolom pada KCKT yaitu kolom konvensional dan kolom 

mikrobor. Kolom mikrobor mempunyai 3 keuntungan yang utama dibandingkan 

dengan kolom konvensional, yakni: 

 Konsumsi fase gerak kolom mikrobor hanya 80% atau lebih kecil dibanding 

dengan kolom konvesensional karena pada kolom mikrobor kecepatan alir 

fase gerak lebih lambat (10-100 µl/menit) 

 Adanya aliran fase gerak yang lebih lambat membuat aliran mikrobor lebih 

ideal jika digabung dengan spektrometer massa 
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 Sensitivitas kolom mikrobor ditingkatkan karena solut lebih pekat, 

karenanya jenis kolom ini sangat bermanfaat jika jumlah sampel terbatas 

missal sampel klinis. 

Meskipun demikian, dalam prakteknya, kolom mikrobor ini tidak setahan kolom 

konvensional dan kurang bermanfaat untuk analisis rutin (Gandjar dan Rohman, 

2012). 

 

2.3.2.6 Detektor KCKT 

Detektor pada KCKT dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu: detektor 

universal (yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik, dan 

tidak bersifat selektif) seperti detektor indeks bias dan detektor spektrometri 

massa; dan golongan detektor yang spesifik yang hanya akan mendeteksi analit 

secara spesifik dan selektif, seperti detektor UV-Vis, detektor fluoresensi dan 

elektrokimia (Gandjar dan Rohman, 2012). 

 

 

 


