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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Moringa oleifera 

2.1.1 Taksonomi Moringa oleifera 

Adapun klasifikasi dari tanaman Moringa oleifera adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Capparales 

Suku   : Moringaceae 

Marga  : Moringa 

Jenis   : Moringa oleifera Lam. (Badan POM RI, 2008). 

               

Gambar II.1 Moringa oleifera L. (BPOM R1, 2008) 

2.1.2 Sinonim Moringa oleifera 

Nama umum  :   Kelor  

Nama daerah    : Murong (Aceh); Kelor (Melayu); Munggai 

(Minangkabau); Kilor (Lampung); Kelor (Sunda); Kelor 

(Jawa Tengah); Marongghi (Madura); Kelor (Bali); 

Parongge (Bima); Kawona (Sumba); Kirol (Buru); Kelo 

(Ternate); Kelo (Tidore) (Badan POM RI, 2008). 

2.1.3 Morfologi Moringa oleifera 

Habitus berupa pohon dengan tinggi 3-10 m. Batang berkayu, bulat, 

bercabang, berbintik hitam dan berwarna putih kotor-abu-abu. Daun majemuk dan 

berwarna hijau. Panjang daun 20-60 cm. Anak daun berbentuk bulat telur. Tepi 

daun rata dengan ujung berlekuk. Pertulangan daun menyirip. Bunga majemuk, 
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berbentuk malai. Bunga terletak di ketiak daun. Panjang bunga 10-30 cm. Benang 

sari dan putik kecil. Mahkota bunga berwarna putih-krem. Buah berupa buah 

kapsul berwarna coklat kehitaman dengan panjang 20-45 cm, setiap buah berisi 

15-25 biji. Biji berbentuk bulat, bersayap tiga dan berwarna hitam. Akar tunggang 

berwarna putih kotor (Badan POM RI, 2008). 

2.1.4 Kandungan Kimia Moringa oleifera 

Berbagai penelitian pada skrining fitokimia dari ekstrak M. oleifera 

menunjukkan adanya alkaloid, tanin, flavonoid, polifenol, saponin, minyak atsiri, 

dll, yang berkontribusi terhadap sifat antimikroba ekstrak M. oleifera. (Tekle et 

al., 2015). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Endarwati (2016), senyawa yang 

terkandung dalam tanaman Moringa oleifera antara lain polifenol, antrakuinon, 

terpenoid, dan flavonoid. Selain itu, tanaman Moringa oleifera juga memiliki 

kandungan tanin, steroid, saponin, alkaloid, dan minyak atsiri berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Patel et al (2014), berikut data hasil penelitian 

kandungan senyawa bagian daun tanaman Moringa oleifera: 

          Tabel II. 1 Kandungan Senyawa Moringa oleifera 

Senyawa Ekstrak Etanol Ekstrak Air 

Alkaloid + + 

Flavonoid + + 

Saponin + + 

Steroid + + 

Tannin + - 

Glikosida - - 

Minyak Atsiri - + 

2.1.5 Manfaat Moringa oleifera 

Masyarakat Indonesia pada umumnya memanfaatkan daun kelor sebagai 

sayur, namun tidak hanya bagian daun kelor yang bisa dimanfaatkan, seperti 

bagian buah kelor muda dapat digunakan sebagai bubur, minyak yang diambil 

dari bijinya digunakan untuk memasak dan bahan kosmetik, khususnya perawatan 

kulit sebagai nutrisi kulit, pelembab, dan tabir surya (Krisnadi , 2015). 

Semua bagian tanaman Moringa oleifera secara tradisional digunakan 

untuk tujuan yang berbeda, tetapi umumnya daun yang paling sering digunakan. 

Secara khusus daun digunakan dalam pengobatan tradisional. Daun kaya protein, 

mineral, beta-karoten dan antioksidan. Daun kelor ditambahkan ke olahan 
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makanan sebagai integrator dari diet. Dalam pengobatan tradisional, daun 

digunakan untuk mengobati beberapa penyakit termasuk malaria, demam tifoid, 

penyakit parasit, arthritis, bengkak, luka, penyakit kulit, penyakit kandung kemih, 

hipertensi dan diabetes. Daun kelor juga digunakan untuk memperlancar produksi 

ASI dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh (untuk mengobati gejala HIV/ 

AIDS), serta stimulan jantung dan obat kontrasepsi (Alessandro et al., 2015). 

Di luar penggunaan tanaman Moringa oleifera sebagai makanan dan 

kesehatan manusia, ada kegunaan lainnya. Tanaman ini dapat digunakan sebagai 

penyubur tanaman atau merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan 

hasil panen karena kandungan daunnya yang  kaya akan zeatin (hormon tanaman 

termasuk dalam kelompok sitokinin) (Alessandro et al., 2015). 

Bubuk biji kelor dapat digunakan untuk pemurnian air, menggantikan 

bahan kimia berbahaya dan mahal seperti aluminium sulfat. Menariknya, ekstrak 

daun dan juga ekstrak biji menunjukkan aktivitas biopestisida, efektif terhadap 

larva dan dewasa dari Trigoderma granarium dan dapat mengurangi timbulnya 

jamur pada biji kacang tanah. Salah satu aplikasi yang menarik dari biji kelor 

adalah pemanfaatannya sebagai biomassa untuk produksi biodiesel (Alessandro et 

al., 2015) 

2.1.6 Aktivitas Antibakteri Moringa oleifera 

Ekstrak metanol daun M. oleifera memiliki potensi aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri patogen dan penyembuhan infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

seperti E. coli, S. aureus dan S. pneumonia. Dengan konsentrasi 1:2 mg dapat 

menghasilkan diameter zona hambat sebesar 10 mm terhadap bakteri E. coli dan 

12 mm terhadap S. aureus (Idris dan Abubakar, 2016). 

Konsentrasi hambat minimum ekstrak M.oleifera terhadap bakteri E. coli 

sebesar 0,250 mg/ml dengan diameter zona hambat 1,6 cm dan 0,125 mg/ml 

terhadap bakteri S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 1,0 cm 

(Okorondu et al., 2013). 

Akar kelor memiliki aktivitas antibakteri dan dilaporkan kaya akan zat 

antimikroba. Ini dilaporkan mengandung prinsip antibiotik yang aktif, 

pterygospermin, yang memiliki antibakteri yang kuat dan efek fungisida. Senyawa 
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yang ditemukan pada bagian bunga memiliki aktivitas antibakteri dan efek 

fungisida (Anwar et al., 2007). 

Ekstrak akar juga memiliki aktivitas antimikroba dikaitkan dengan adanya 

4-α-L-rhamnosyloxy benzil isothiocyanate. Ditemukan Aglycone deoksi-

niazimicine (N-benzil, S-etil thioformate) yang memiliki aktivitas antibakteri dan 

antijamur diisolasi dari fraksi kloroform ekstrak etanol kulit akar (Anwar et al., 

2007). 

Ekstrak kulit kayu telah menunjukkan aktivitas antijamur, sedangkan jus 

dari kulit batang menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus. Jus daun segar dan biji kelor diketahui dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme patogen manusia (Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus 

aureus) (Anwar et al., 2007). 

Ekstrak daun M. oleifera memiliki kandungan peptida dalam jumlah kecil 

yang bisa memainkan peran penting dalam sistem pertahanan antimikroba 

tanaman. Protein/ peptida diyakini terlibat dalam mekanisme pertahanan terhadap 

jamur fitopatogenik dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui 

mode molekul yang beragam, seperti mengikat kitin atau meningkatkan 

permeabilitas dari membran atau dinding sel jamur. Ekstrak aseton daun M. 

oleifera pada 5 mg/ml menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap E. coli, E. 

cloacae, P. vulgaris, S. aureus (Moyo et al., 2012). 

2.2 Tinjauan Persea americana 

2.2.1 Taksonomi Persea americana 

Adapun klasifikasi dari tanaman Persea americana adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Laurales 

Suku   : Lauraceae 

Marga   : Persea 

Jenis   : Persea americana Mill. (Badan POM RI, 2008). 
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              Gambar II.2 Persea americana (Badan POM RI, 2008). 

2.2.2 Sinonim Persea americana 

Nama umum     :  Alpukat 

Nama daerah  : Avokat, apokat, adpokat (Melayu); Apuket, alpuket (Sunda); 

apokat, avokat (Jawa) (Badan POM RI, 2008). 

2.2.3 Morfologi Persea americana 

Habitus berupa pohon, tinggi ±10 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, 

berwarna coklat kotor. Daun tunggal, bulat telur, bertangkai, letak tersebar, ujung 

dan pangkal runcing, berbulu, panjang 10-20 cm, lebar 3-10 cm, hijau. Bunga 

majemuk, bentuk malai, berkelamin dua, tumbuh di ujung ranting, benang sari 

dua belas, ruang kepala sari empat, putih kotor, mahkota berambut, diameter 1-1,5 

cm, putih kekuningan. Buah buni, bulat telur, panjang 5-20 cm, berbintik-bintik 

atau gundul, daging buah jika sudah masak lunak, hijau atau kuning keunguan. 

Biji bulat, diameter 2,5-5 cm, keping biji putih kemerahan. Akar tunggang, bulat 

berwarna coklat (Badan POM RI, 2008). 

2.2.4 Kandungan Kimia Persea americana 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arukwe et al (2012), dihasilkan 

data kandungan fitokimia pada daun, buah dan biji alpukat (kandungan fitokimia 

tiap 100 g simplisia) sebagai berikut: 

Tabel II.2 Kandungan Kimia Persea americana (Arukwe et al., 2012) 

Konstituen Daun (mg) Buah (mg) Biji (mg) 

Saponin 1,29 ±0,08 0,14 ±0.01 19,21 ±2,81 

Tannin 0,68 ±0,06 0,12 ±0,03 0,24 ±0,12 

Flavonoid 8,11 ±0,014 4,25 ±0,16 1,90 ±0,07 

Alkaloid 0,51 ±0,21 0,14 ±0,00 0,72 ±0,12 

Fenol 3,41 ±0,64 2,94 ±0,13 6,14 ±1,28 

Steroid 1,21 ±0,14 1,88 ±0,19 0,09 ±0,00 
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Kadar flavonoid tertinggi terdapat dalam daun alpukat. Kandungan 

flavonoid yang tinggi berpotensi sebagai agen anti-inflamasi, anti-kanker dan anti-

hipertensi (Arukwe et al, 2012).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Vinha et al (2013), didapatkan data 

kandungan kimia fitokimia buah alpukat sebagai berikut:  

          Tabel II.3 Kandungan Kimia Persea americana (Vinha et al., 2013) 

Senyawa 

Bioaktif 
Daging Buah Kulit Buah Biji 

Fenolik total 410,2 ± 69,0 679,0 ± 117,0 704,0 ± 130,0 

Flavonoid 21,9 ± 1,0 44,3 ± 3,1 47,9 ± 2,7 

Carotenoid 0,815 ± 0,201 2,585 ± 0,117 0,966 ± 0,164 

Vitamin C 1,2 ± 0,7 4,1 ± 2,7 2,6 ± 1,1 

Vitamin E 5,36 ± 1,77 2,13 ± 1,03 4,82 ± 1,42 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ikpefan dan Ayinde (2013), 

didapatkan data kandungan kimia fitokimia buah alpukat sebagai berikut:  

Tabel II.4 Kandungan Kimia Persea americana (Ikpefan and    Ayinde, 2013) 

Senyawa Ekstrak Daun Ekstrak Biji 

Alkaloid ++ + 

Antrakinon - - 

Glikosida Jantung +++ + 

Flavonoid +++ + 

Saponin +++ ++ 

Steroid + + 

Tanin +++ + 

Terpenoid + + 

 
Keterangan: - = tidak terdeteksi; + = rendah; ++ = sedang; dan +++ = kuat. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Thakhira (2016) menunjukkan adanya 

senyawa alkaloid, antrakuinon, dan flavonoid pada ekstrak etanol daun Persea 

americana.  

2.2.5 Manfaat Persea americana 

Buah alpukat merupakan bagian yang banyak dimanfaatkan sebagai 

makanan buah segar. Selain itu pemanfaatan daging buah alpukat yang biasa 

dilakukan masyarakat adalah digunakan sebagai bahan pangan yang diolah dalam 

berbagai masakan. Menurut Nuriyah (2013), buah alpukat dapat digunakan untuk 

menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Manfaat lain dari buah alpukat adalah 
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dapat mencegah pengerasan arteri, melancarkan peredaran darah dan saluran 

kencing, menurunkan kadar LDL, pencahar, antibiotik, antifertilitas, 

meningkatkan gairah seksual, mencegah mual-mual pada awal kehamilan, 

membantu perkembangan otak dan tulang belakang janin, merangsang 

pembentukan jaringan kolagen, menjaga kesehatan kulit, menghitamkan rambut, 

sebagai pendingin muka (masker) dan untuk bahan dasar kosmetik (Ashari, 2006). 

2.2.6 Tinjauan Aktivitas Antibakteri Tanaman Persea americana 

Ekstrak etanol daun alpukat menunjukkan efek antibakteri terhadap S. 

aureus dan E. coli dengan konsentrasi hambat minimum berturut-turut adalah 70 

mg/ml dan 50 mg/ml dengan diameter zona hambat terhadap S. aureus 9,25 mm 

dan 9,33 mm terhadap E. coli (Haro, 2011). 

Daun Persea americana memiliki senyawa antimikroba seperti saponin, 

alkaloid, tanin, flavanoid, polifenol, quersetin yang digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan beberapa bakteri seperti Staphylococcus sp, Pseudomonas sp, 

Proteus sp, Escherichea sp, dan Bacillus sp. (Adi, 2008). 

2.3 Tinjauan Bakteri Staphylococcus aureus 

2.3.1 Klasifikasi Staphylococcus aureus 

Domain  : Bakteria 

Kingdom   : Eubacteria 

Phylum   : Firmicutes 

Class   : Bacilli 

Order   : Bacillales 

Family   : Staphylococcus 

Species   : Staphylococcus aureus (Volk dan Wheeler, 1993). 

 

Gambar II.3 Staphylococcus aureus (Volk dan Wheeler, 1993). 
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2.3.2 Morfologi dan Identifikasi Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus adalah sel sferis, berdiameter sekitar 1 µm tersusun 

dalam kelompok yang tidak teratur. Merupakan kokus tunggal, berpasangan, 

tetrad dan bentuk rantai juga terlihat dibiakan cairan, spesies mikrokokus sering 

menyerupai Staphylococcus aureus. Spesies tersebut ditemukan hidup bebas di 

lingkungan dan membentuk kelompok empat atau delapan kokus yang teratur. 

Koloninya dapat berwarna kuning, merah atau jingga (Jawetz et al., 2007). 

 Bakteri ini bersifat Gram-positif yang berbentuk kokus dan tersusun 

dalam rangkaian tidak beraturan yang terdapat garis tengah dengan ukuran 1μm. 

Staphylococcus sp. tidak bergerak serta tidak mampu membentuk spora 

(Soedarmo et al., 2008). 

Staphylococcus aureus mudah berkembang pada sebagian besar medium 

bakteriologik dalam lingkungan aerobic atau mikroaerofilik. Organisme ini paling 

cepat berkembang pada suhu 37⁰C tetapi suhu terbaik untuk menghasilkan 

pigmen adalah suhu ruangan (20-25)⁰C. Koloni pada medium padat berbentuk 

bulat, halus, meninggi, dan berkilau (Jawetz et al., 2007). 

Staphylococcus aureus dapat meragikan karbohidrat dengan membentuk 

asam laktat tetapi tidak menghasilkan gas. Staphylococcus aureus relative resisten 

terhadap pengeringan panas (tahan pada suhu 50⁰C selama 30 menit) dan NaCl 

9%, tetapi mudah dihambat oleh bahan kimia tertentu seperti heksaklorofen 3% 

(Jawetz et al., 2007). 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit melalui kemampuan 

berkembang biak serta menyebar luas dalam jaringan dan melalui pembentukan 

zat-zat ekstraseluler yaitu katalase, koagulase dan faktor penggumpal, enzim, 

eksotosin, enterotoksin, leukosidin, dan eksfoliatif (Jawetz et al., 2007). 

Staphylococcus aureus membuat tiga macam metabolit, yaitu yang bersifat 

nontoksin, eksotoksin, dan enterotoksin. Metabolit nontoksin antara lain adalah 

antigen permukaan, koagulase, hialuronidase, fibrinolisin, gelatinosa, protease, 

lipase, tributirinase, fosfatase, dan katalase (Warsa, 1994). 

Sebagaian besar strain Staphylococcus aureus mempunyai koagulase atau 

faktor penggumpal, pada permukaan dinding sel terjadi koagulase dengan 
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fibrinogen secara nonenzimatik, sehingga menyebabkan agregasi bakteri.  (Jawetz 

et al, 20016). 

Staphylococcus aureus yang membentuk enterotoksin adalah koagulase 

positif, tetapi tidak semua jenis koagulase positif dapat membentuk enterotoksin. 

Jika dari setiap gram makanan yang disantap dapat ditemukan ratusan bahkan 

ribuan kuman Staphylococcus aureus, maka hal ini dapat merupakan suatu bukti 

dari dugaan bahwa makanan tersebut memang menyebabkan keracunan makanan. 

Namun perlu diingat bahwa enterotoksin bersifat termostabil, sehingga jika 

makanan yang disantap telah dipanaskan, mungkin tidak dapat ditemukan kuman 

lagi, meskipun terkandung enterotoksin dalam jumlah besar (Arif et al, 2000). 

2.3.3 Patogenesis Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus ditemukan sebagai flora normal pada kulit, saluran 

pernapasan, dan saluran cerna manusia. Bakteri ini dapat bersifat patogen pada 

manusia. Staphylococcus aureus dapat menginfeksi manusia dengan toksin yang 

terdapat dalam makanan yang tidak tepat cara pengolahan dan pengawetannya, 

jika dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan keracunan. Gejala keracunan 

yang disebabkan toxin Staphylococcus aureus terjadi dalam waktu 1-6 jam. 

Sekitar 75% pasien mengalami mual, muntah, nyeri abdomen dan kemudian 

diikuti diare (Ciesla dan Guerrant, 2003). Selain itu, Staphylococcus aureus dapat 

menyebabkan berbagai macam penyakit seperti pneumonia, endokarditis, 

meningitis, infeksi saluran kemih dan arthitis septik. Bakteri ini merupakan salah 

satu penyebab terjadinya infeksi nosokomial (Stark, 2013). 

Radang rupuratif (bernanah) pada jaringan lokal dan cenderung menjadi 

abses merupakan ciri khas infeksi yang disebabkan oleh S. aureus. Manisfestasi 

klinik yang paling sering ditemukan adalah furunkel pada kulit dan impetigo pada 

anak-anak. S. aureus merupakan bakteri yang paling sering mengkontaminasi luka 

paska bedah sehingga menimbulkan kontaminasi. Bila terjadi bakterimia , infeksi 

dapat bermetastasis ke berbagai organ (Yuwono, 2010). 

Keracunan makanan dapat disebabkan kontaminasi enterotoksin dari S. 

aureus. Waktu onset dari gejala keracunan biasanya cepat dan akut, tergantung 

pada daya tahan tubuh dan banyaknya toksin yang termakan. Jumlah toksin yang 

dapat menyebabkan keracunan adalah 1,0 μg/gr makanan. Gejala keracunan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

15 

 

 

 

ditandai oleh rasa mual, muntah-muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai 

demam (Jawetz et al., 2007). 

2.3.4 Epidemiologi Staphylococcus aureus 

Prevalensi terjadinya kasus infeksi yang disebabkan karena S. aureus 

berbeda beda pada tiap populasi. Dilaporkan bahwa kolonisasi S. aureus pada 

anak-anak relatif lebih tinggi dibandingkan orang dewasa dan pada beberapa sub-

populasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti pada kasus diabetes 

mellitus yang menggunakan insulin, pada pasien yang melakukan dialisis, 

pengguna narkoba suntik, penderita penyakit HIV (Stark, 2013). 

Di Amerika Serikat sekitar 0,8% pasien rawat inap yang ada di rumah 

sakit didiagnosis mengalami infeksi yang disebabkan oleh S. aureus. Pada 

awalnya infeksi S. aureus dapat diatasi dengan penisilin. Tetapi setelah kurun 

waktu lima tahun S. aureus telah resisten terhadap penisilin. Resistensi terhadap 

penisilin ini terbukti terjadi karena S. aureus memproduksi enzim beta-laktamase 

yang dapat memecah cincin beta-laktam penisilin sehingga antimikroba ini tidak 

aktif (Yuwono, 2010). 

Setelah terjadi resistensi terhadap penisilin ditemukan obat baru yang 

disebut dengan methisilin. Tetapi tidak berapa lama antibakteri ini juga 

menunjukkkan resistensi yang lebih dikenal sebagai MRSA (Methicillin  resistant 

Staphylococcus aureus). Resistensi ini disebabkan adanya perubahan pada protein 

binding penicillin yang mengakibatkan afinitas protein terhadap antimikroba 

golongan betalaktam sangat rendah sehingga MRSA akan tetap hidup meskipun 

terpapar antimikroba tersebut dalam konsentrasi tinggi (Yuwono, 2010). 

2.3.5 Terapi Infeksi Staphylococcus aureus 

Pemberian antibiotik spektrum luas seperti kloramfenikol, amoksisilin, 

dan tetrasiklin merupakan pengobatan pada terapi infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri Staphylococcus aureus. Terapi diberikan selama 5 sampai 7 hari. Untuk 

infeksi yang lebih parah maka dapat diberikan sediaan parenteral dari 

vancomycin, teicoplanin, atau lenozid (Jawetz et al, 2007). 

Terapi infeksi MRSA sampai saat ini belum ada yang benar-benar efektif. 

Glikopeptida vankomisin merupakan drug of choice untuk infeksi MRSA tetapi 

antimikroba ini mempunyai efek bakterisidal yang lambat dan sering 
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menimbulkan kegagalan terapi. Antimikroba  lain yang dapat digunakan adalah 

asam flusidat, rifampisin, dan trimetoprim-sulfametoksazol. Selain itu juga 

direkomendasikan untuk dilakukan kombinasi antimikroba (Yuwono, 2010). 

2.4  Tinjauan Bakteri Escherichia coli 

2.4.1 Klasifikasi Escherichia coli 

Taksonomi Escherichia coli adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas   : Gamma Proteobacteria 

Ordo   : Enterobacteriales 

Familia  : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Spesies  : E. coli (Todar, 2008). 

 

Gambar II.4 Escherichia coli (Jawetz, 2016) 

2.4.2 Morfologi dan Identifikasi Escherichia coli 

Identifikasi bakteri bertujuan untuk menggolongkan bakteri pada spesies 

atau jenisnya. Identifikasi dalam penelitian ini meliputi pengecatan Gram, 

identifikasi biokimia, dan uji sensitivitas antibakteri (Ayu, 2013). Identifikasi 

secara mikroskopis, E. coli terlihat berbentuk basil, ada yang individu, saling 

berpasangan dan berkoloni membentuk rantai pendek, tidak membentuk spora 

maupun kapsula, motil, tidak motil, dan peritrikus. Bersifat aerobik dan anaerobik 

fakultatif (Elfidasari et al., 2011). 
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Bakteri E. coli merupakan merupakan bakteri Gram negatif, bentuk 

batang, memilki ukuran 2,4 mikro 0,4 hingga 0,7 mikro, bergerak, tidak berspora, 

positif pada tes indol, glukosa, laktosa, sukrosa (Greenwood et al., 2007). 

2.4.3 Patogenesis Escherichia coli 

 Beberapa strain dari Escherichia coli selama proses evolusi mendapat 

kemampuan virulensi dalam menginfeksi inang/ host. Jenis Escherichia coli yang 

patogen tersebut dapat mengakibatkan gangguan intestinal dan infeksi saluran 

kemih. Meskipun sebagian besar strain E. coli bersifat nonpatogenik, beberapa 

strain mungkin menyebabkan penyakit diare dengan beberapa mekanisme. Enam 

kategori atau strain E. coli yang sekarang dikenali antara lain E. coli 

enterotoksigenik (ETEC), enteroinvasif E. coli (EIEC), E. coli enterohemorrhagic 

(EHEC), enteropathogenic E. Coli (EPEC), E. coli enteroagregatif (EAggEC), dan 

diffusely adhering E. coli (DAEC) (Prescott et al., 2008). 

 Strain enterotoksigenik E. coli (ETEC) menghasilkan satu atau lebih 

enterotoksin yang berbeda, yang bertanggung jawab untuk diare dan dibedakan 

oleh stabilitas terhadap panas: enterotoksin yang stabil panas (ST) dan 

enterotoksin labil panas (LT). Strain enteroinvasif E. coli (EIEC) menyebabkan 

diare dengan cara menembus dan tumbuh dalam sel epitel usus. Kemampuan 

untuk menyerang sel epitel dikaitkan dengan adanya plasmid yang besar; EIEC 

juga bisa menghasilkan sitotoksin dan enterotoksin. Strain enteropatogen E. coli 

(EPEC) menempel pada sikat batas sel epitel usus dan menyebabkan kerusakan 

sel spesifik disebut lesi. Strain enterohemorrhagic E. coli (EHEC) membawa 

faktor penentu genetik bakteriofag untuk racun shiga-like. EHEC juga 

menghasilkan AE-Lesi yang menyebabkan kolitis hemoragik dengan nyeri perut 

yang parah dan kram diikuti oleh diare berdarah (Prescott et al., 2008). 

2.4.4 Epidemiologi Escherichia coli 

Escherichia coli adalah bakteri yang biasa ditemukan dalam usus manusia 

dan hewan berdarah panas. Kebanyakan strain E. coli tidak berbahaya. Namun, 

beberapa strain seperti toksin Shiga-memproduksi E. coli (STEC), dapat 

menyebabkan penyakit bawaan makanan berat. Hal ini ditularkan ke manusia 

terutama melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, seperti produk mentah 
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atau kurang matang daging tanah, susu mentah, dan terkontaminasi sayuran 

mentah dan kecambah (Anonim, 2016) 

Escherichia coli merupakan salah satu penyebab penyakit diare, umumnya 

terkait dengan konsumsi daging sapi yang belum matang, jus buah dan sari buah 

yang tidak dipasteurisasi (Prescott, et al., 2008). Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(2007) menunjukkan prevalensi nasional diare (berdasarkan diagnosis tenaga 

kesehatan dan keluhan responden) adalah 9%. Ada 14 provinsi yang 

prevalensinya di atas prevalens nasional, tertinggi adalah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam (18,9%) dan terendah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(4,2%). Distribusi berdasarkan kelompok umur, prevalens diare tertinggi terdapat 

pada Balita sebesar 16,7% (Anorital, 2011). 

2.4.5 Terapi Infeksi Escherichia coli 

Pencegahan infeksi memerlukan tindakan pengendalian pada semua tahap 

rantai makanan, dari produksi pertanian di pertanian untuk pengolahan, 

manufaktur dan persiapan makanan di kedua perusahaan komersial dan dapur 

rumah tangga (Anonim, 2016). 

Infeksi bakteri E. coli pada saluran pencernaan merupakan salah satu 

penyebab penyakit diare. Target utama terapi adalah penggantian cairan dan 

elektrolit yang agresif. Kebanyakan kasus dapat diterapi dengan cairan oral. Kasus 

yang parah memerlukan cairan intravena. Antibiotik dapat mengurangi volume 

dan masa berlangsungnya diare. Tetrasiklin 500 mg tiga kali sehari selama 3 hari, 

atau doksisiklin 300 mg sebagai dosis tunggal, merupakan pilihan pengobatan. 

Perbaikan yang agresif pada kehilangan cairan menurunkan angka kematian 

(biasanya < 1 %) (Zein et al., 2004). 

2.5 Tinjauan Kloramfenikol 

2.5.1 Struktur Kimia Kloramfenikol 

Kloramfenikol adalah antibakteri yang pertama kali diisolasi dari 

Streptomyces venezuelae pada tahun 1947 tetapi sekarang diproduksi secara 

sintetis. Memiliki struktur relatif sederhana dan merupakan turunan dari asam 

dikloroasetat dengan bagian nitrobenzene (Anonim, 2009). 
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          Gambar II.5 Struktur Kimia Kloramfenikol (Anonim, 2009). 

2.5.2 Mekanisme Kerja Kloramfenikol 

Kloramfenikol menghambat sintesis protein bakteri dengan cara berikatan 

dengan subunit 50s, bekerja sebagai inhibitor kompetitif. Menghambat pengikatan 

aminoasil ke akseptor sehingga mencegah pembentukan ikatan peptida oleh 

peptidil transferase (Anonim, 2009). 

2.5.3 Farmakokinetik Kloramfenikol 

Kloramfenikol memiliki biavailabilitas hingga 80% secara per oral. Ikatan 

protein kloramfenikol sekitar 60% dan menurun pada orang dengan gangguan 

fungsi ginjal dan hati. Kloramfenikol dihidrolisis ke bentuk metabolit aktifnya 

menjadi kloramfenikol suksinat. Sebagian besar dimetabolisme di hati sebagai 

metabolit tidak aktif. Waktu paruh eliminasinya pada orang dewasa dengan fungsi 

ginjal normal sekitar 4 jam dan pada anak-anak sekitar 4-6 jam. Diekskresi dalam 

urin sekitar 30% dalam bentuk metabolit tidak aktif (Anonim, 2011). 

2.6 Aktivitas Antibakteri Metabolit Sekunder 

Produk metabolisme pada organisme dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Senyawa yang 

tergolong metabolit primer adalah polisakarida, protein, lemak, dan asam nukleat. 

Metabolit primer merupakan senyawa-senyawa utama penyusun tanaman 

(makhluk hidup) yang diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. 

Metabolit sekunder digunakan untuk pertahanan diri suatu organisme dari 

penyakit (Zakiyah, 2014). 

2.6.1 Flavonoid 

Flavonoid dapat diklasifikasikan menurut asal biosintesisnya. Beberapa 

golongan, misalnya kalkon, flavanon, flavan-3-ol dan flavan-3,4-diol, keduanya 
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perantara dalam biosintesis serta produk akhir yang dapat terakumulasi dalam 

jaringan tanaman. Golongan lain hanya dikenal sebagai produk akhir biosintesis, 

misalnya antosianidin, proantocianidin, flavon dan flavonol (Cushnie dan Lamb, 

2005). 

Fungsi flavonoid dalam bunga adalah untuk memberikan warna menarik 

untuk penyerbukan tanaman. Pada daun, senyawa ini diyakini untuk kelangsungan 

hidup tanaman, melindungi dari misalnya, jamur patogen dan radiasi UV-B. 

Selain itu flavonoid terlibat dalam transfer energi, tindakan hormon pertumbuhan 

tanaman dan pengatur pertumbuhan, kontrol respirasi dan fotosintesis, 

morfogenesis dan penentuan jenis kelamin (Cushnie dan Lamb, 2005). 

Flavonoid diketahui disintesis oleh tanaman sebagai respon terhadap 

infeksi mikroba, sehingga tidak mengherankan bahwa flavonoid telah ditemukan 

secara in vitro menjadi zat antimikroba efektif melawan berbagai macam 

mikroorganisme. Flavonoid ekstrak tumbuhan dari spesies yang berbeda telah 

dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri. Beberapa flavonoid termasuk apigenin, 

galangin, flavon dan glikosida flavonol, isoflavon, flavanon, dan chalcones telah 

terbukti memiliki aktivitas antibakteri ampuh (Kumar dan  Pandey, 2013).  

Flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan permebilitas dinding sel 

bakteri sehingga senyawa yang terkandung pada flavonoid akan masuk ke dalam 

inti sel bakteri, selanjutnya senyawa ini akan kontak dengan DNA pada inti sel 

yang mengakibatkan rusaknya struktur lipid dari DNA sehingga inti sel bakteri 

akan lisis dan bakteri juga mengalami lisis dan mati (Fullerton et al., 2011). 

Meningkatnya flavonoid sebagai subjek penelitian medis terkait 

kemampuan serta kegunaannya pada proses biologis seperti aktivitas anti-

inflamasi, aktivitas estrogenik, enzim penghambatan, aktivitas antimikroba, 

aktivitas anti alergi, aktivitas antioksidan, aktivitas pembuluh darah dan aktivitas 

sitotoksik antitumor. Untuk kelompok senyawa dengan struktur yang relatif 

homogen, flavonoid menghambat berbagai enzim eukariotik dan memiliki 

berbagai macam aktifitas. Dalam  kasus penghambatan enzim diduga disebabkan 

oleh interaksi enzim dengan bagian-bagian yang berbeda dari molekul flavonoid, 

misalnya karbohidrat, cincin fenil, fenol dan cincin benzopiron (Cushnie dan 

Lamb, 2005). 
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2.6.2 Antrakuinon 

Antrakuinon merupakan suatu glikosida yang  di dalam tumbuhan biasanya 

terdapat sebagai turunan antrakuinon terhidloksilasi, termitilasi, atau 

terkarboksilasi.  Antrakuinon  berikatan  dengan  gula  sebagai  o-glikosida  atau 

sebagai  C-glikosida.  Turunan  antrakuinon  umumnya  larut  dalam  air  panas  

atau dalam alkohol encer.   Senyawa   antrakuinon   dapat   bereaksi   dengan   basa 

memberikan warna ungu atau hijau (Harborne, 1987). 

Antrakuinon diketahui mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil penelitian Erika (2003), yang menunjukkan polifenol dari 

daging buah mengkudu dapat menghambat bakteri patogen Salmonella typhi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lu (2011), menunjukkan bahwa 

antrakuinon (emodin) menghambat fungsi sel dengan mengikat DNA sel setelah 

menembus membran sel, yang mengakibatkan kematian sel. 

2.6.3 Alkaloid  

Alkaloid merupakan golongan senyawa basa nitrogen heterosiklik yang 

banyak terdapat pada tumbuhan. Senyawa nitrogen bertindak  dalam pertahanan 

tanaman terhadap organisme patogen enterik, dan secara luas dimanfaatkan 

sebagai obat-obatan, psiko-stimulan, narkotika, dan racun akibat aktivitas biologis 

(Omojate, 2014). Sebagian besar alkaloid (basa bebas) tidak dapat larut (beberapa 

sedikit larut) di air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, 

eter, dan benzena (Zakiyah, 2014). Salah satu pereaksi untuk mengidentifikasi 

adanya alkaloid menggunakan  pereaksi  Dragendorff  dan pereaksi Mayer 

(Harborne, 1987). 

Alkaloid telah dikenal selama bertahun-tahun dan telah menarik perhatian 

terutama karena pengaruh fisiologinya terhadap mamalia dan pemakaiannya di 

bidang farmasi, tetapi fungsinya dalam tumbuhan hampir sama sekali kabur. 

Beberapa pendapat mengenai kemungkinan perannya dalam tumbuhan sebagai 

berikut (Widodo, 2007): 

1) Alkaloid berfungsi sebagai hasil buangan nitrogen seperti urea dan asam urat 

dalam hewan (salah satu pendapat yang dikemukan pertama kali, sekarang 

tidak dianut lagi). 
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2) Beberapa alkaloid mungkin bertindak sebagai tandon penyimpanan nitrogen 

meskipun banyak alkaloid ditimbun dan tidak mengalami metabolisme lebih 

lanjut meskipun sangat kekurangan nitrogen. 

3) Pada beberapa kasus, alkaloid dapat melindungi tumbuhan dari serangan 

parasit atau pemangsa tumbuhan.  

4) Alkaloid dapat berlaku sebagai pengatur tumbuh, karena dari segi struktur, 

beberapa alkaloid menyerupai pengatur tumbuh. Beberapa alkaloid 

merangasang perkecambahan yang lainnya menghambat. 

2.6.4 Polifenol  

Polifenol ini diketahui mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil penelitian Kusuma et al. (2013), yang menunjukkan 

polifenol dari biji kakao dapat menghambat bakteri patogen E. coli dan B. subtilis. 

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Powel (2006), polifenol sebagai 

metabolit sekunder proses fermentasi kefir, mempunyai fungsi sebagai antibakteri. 

Pada penelitian ini lama fermentasi dan konsentrasi glukosa berpengaruh terhadap 

aktivitas antibakteri, tetapi tidak berpengaruh terhadap polifenol. 

Polifenol merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman 

yang lebih tinggi, yang memainkan peran ganda penting dalam fisiologi tanaman 

dan memiliki potensi sebagai antioksidan, anti-alergi, anti-inflamasi, antikanker, 

antihipertensi, dan agen antimikroba pada manusia. Struktur polifenol umumnya 

dibagi menjadi flavonoid dan nonflavonoid (Daglia, 2011). 

Polifenol alami telah menunjukkan berbagai kegiatan dan manfaat 

kesehatan biologis untuk pencegahan dan pengobatan penyakit yang berkaitan 

dengan usia, kanker dan penyakit jantung terkait dengan aktivitas biologisnya 

sebagai antioksidan, kardioprotektor, anti-inflamasi, antimikroba, anti-ageing, 

renoprotektor, respon protektif terhadap kerusakan kulit, eritema dan peroksidasi 

lipid dari paparan sinar UV (An-Na Li et al., 2014). 

2.7 Tinjauan Metode Pengujian Antibakteri 

2.7.1 Metode Pengujian Aktivitas Antibakteri 

Penentuan aktivitas antibakteri secara in vitro dapat dikelompokkan dalam 

dua metode, yaitu: 

1) Metode turbidimetri ( metode tabung ) 
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Pada cara turbidimetri, digunakan medium agar cair dalam tabung reaksi. 

Pengamatan dengan melihat kekeruhan yang terjadi akibat pertumbuhan bakteri. 

Kadar antibakteri ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer. Kelebihan 

cara ini adalah lebih cepat dari cara difusi agar karena hasil dapat dibaca setelah 3 

atau 4 jam setelah inkubasi. 

2) Metode difusi ( metode lempeng ) 

Pada cara difusi agar digunakan media agar padat dan reservoir yang dapat 

berupa cakram kertas, silinder atau cekungan yang dibuat pada media padat. 

Larutan uji akan berdifusi dari pencadang ke permukaan media agar padat yang 

telah diinokulasi bakteri. Bakteri akan terhambat pertumbuhannya dengan 

pengamatan berupa lingkaran atau zona disekeliling pencadang. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi metode difusi agar, yaitu : 

a) Pradifusi, perbedaan waktu pradifusi mempengaruhi jarak difusi dari zat 

uji yaitu difusi antar pencadang. 

b) Ketebalan medium agar adalah penting untuk memperoleh sensitivitas 

yang optimal. Perbedaan ketebalan media agar mempengaruhi difusi dari 

zat uji ke dalam agar, sehingga akan mempengaruhi diameter hambat. 

Makin tebal media yang digunakan akan makin kecil diameter hambat 

yang terjadi. 

c) Kerapatan inokulum, ukuran inokulum merupakan faktor terpenting yang 

mempengaruhi lebar daerah hambat, jumlah inokulum yang lebih sedikit 

menyebabkan obat dapat berdifusi lebih jauh, sehingga daerah yang 

dihasilkan lebih besar, sedangkan jika jumlah inokulum lebih besar maka 

akan dihasilkan daerah hambat yang kecil. 

d) Komposisi media agar, perubahan komposisi media dapat merubah sifat 

media sehingga jarak difusi berubah. Media agar berpengaruh terhadap 

ukuran daerah hambat dalam hal mempengaruhi aktivitas beberapa bakteri, 

mempengaruhi kecepatan difusi antibakteri dan mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan antibakteri. 

e) Suhu inkubasi, kebanyakan bakteri tumbuh baik pada suhu 37⁰C. 

f) Waktu inkubasi disesuaikan dengan pertumbuhan bakteri, karena luas 

daerah hambat ditentukan beberapa jam pertama, setelah diinokulasikan 
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pada media agar, maka daerah hambat dapat diamati segera setelah adanya 

pertumbuhan bakteri. 

g) Pengaruh pH, adanya perbedaan pH media yang digunakan dapat 

menyebabkan perbedaan jumlah zat uji yang berdifusi, pH juga 

menentukan jumlah molekul zat uji yang mengion. Selain itu pH 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri (Rostinawati, 2009) 

2.7.2 Metode Difusi Cakram 

Metode ini menilai aktivitas antimikroba senyawa bioaktif dengan kultur 

bakteri dan mengukur zona hambat yang sesuai dengan daerah di mana tidak ada 

pertumbuhan bakteri yang diamati pada kondisi optimal pertumbuhan bakteri. 

Semakin tinggi diameter zona hambat (area bening), semakin banyak bakteri yang 

rentan terhadap bioaktif senyawa/ ekstrak. (Tekle et al., 2015). 

Pada metode difusi cakram, kertas cakram (berdiameter ± 6 mm) yang 

mengandung senyawa uji ditempatkan pada permukaan agar yang telah 

diionokulasi dengan mikroorganisme uji. Senyawa uji berdifusi ke medium agar 

menyebabkan penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Cawan petri 

diletakkan pada suhu kamar sebelum inkubasi, kemudian diukur zona hambatnya. 

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) ditentukan secara visual, karena 

konsentrasi senyawa uji terendah yang dapat menyebabkan zona hambat 

pertumbuhan dapat dikenali (Choma, 2010). 

Konsentrasi hambat minimum ditentukan dengan mencatat sedikitnya 

konsentrasi ekstrak (mg/ml) atau pengenceran tertinggi yang menghambat 

pertumbuhan organisme (Okorondu et al., 2013). Menurut Baljeet et al (2015) 

konsentrasi hambat minimum (KHM) adalah konsentrasi terendah senyawa 

antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan terlihat dari mikroorganisme 

setelah inkubasi semalam. 

Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan tersebut, dapat dilakukan dua cara, 

yaitu: 

a) Kirby Bauer, yaitu membandingkan diameter zona hambat disekitar cakram 

dengan tabel standar yang dibuat oleh NCCLS (National Committee for 

Clinical Laboratory Standard). Dengan tabel ini dapat diketahui kriteria 

sensitif, sensitif intermediet, dan resisten. 
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b) Joan Stokes, yaitu membandingkan radius zona hambatan yang terjadi antara 

bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya terhadap obat tersebut 

dengan isolat bakteri yang diuji (Dzen et al., 2003) 

Berdasarkan klasifikasi daya hambat pertumbuhan bakteri menurut 

Morales et al (2003), aktivitas antibakteri dikelompokan menjadi empat kategori, 

yaitu tidak aktif (zona hambat <6 mm), lemah (zona hambat 6-10 mm), kuat (zona 

hambat 10-20 mm) dan sangat kuat (zona hambat 20-30 mm). 

2.7.3 Peremajaan Bakteri 

Sebuah jarum ose dari isolat uji disubkultur pada agar nutrien dan 

diinokulasi pada suhu 37°C selama 24 jam untuk peremajaan bakteri sebelum 

mereka digunakan untuk pengujian kerentanan. Koloni ideal setelah 24 jam 

inkubasi diperoleh dengan jarum ose steril dan diinokulasi dalam 10 ml kaldu 

nutrisi yang baru dibuat dan diinkubasi selama 3 jam untuk standarisasi kultur 

bakteri (Idris dan Abubakar, 2016). 

Dari stok kultur bakteri yang telah tumbuh diambil dengan jarum ose steril 

lalu disuspensikan dalam tabung yang berisi 10 ml NaCl 0,9% sampai diperoleh 

kekeruhan yang sama dengan larutan McFarland dimana konsentrasi bakteri 

adalah 10
8 

CFU/ml. Dipipet 0,1 ml dari larutan tersebut diatas kemudian 

dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml ditambah larutan NaCl 0,9% sampai garis 

tanda dimana konsentrasi bakteri menjadi 10
6
 CFU/ml (Haro, 2011). 

Strain bakteri ditumbuhkan di piring agar nutrien. Inokulum bakteri 

disiapkan semalam tumbuh di air pepton dan kekeruhan itu disesuaikan setara 

dengan 0,5 unit McFarland (sekitar 10² CFU/ml untuk bakteri dan untuk jamur 

inokulum kekeruhan itu setara dengan 10
6
 CFU/ml). Mikroorganisme diinokulasi 

ke dalam air pepton dan diinkubasi pada 35 ± 2° C selama 1-2 jam (Baljeet et al., 

2015). 

2.7.4 Uji Bakteri 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Setha (2014), uji aktivitas antibakteri 

ekstrak J. curcas dengan metode piring agar dengan prosedur: media padat 

dipanaskan sampai mencair, kemudian didinginkan sampai suhu ± 40
o
C. Setelah 

itu, dituangkan dalam cawan petri steril kemudian dibiarkan menjadi padat. 
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Diambil kultur bakteri dengan jarum ose, kemudian diusapkan pada permukaan 

media agar sampai merata (Setha, 2014) 

Kertas cakram diteteskan dengan 20 uL ekstrak. Konsentrasi ekstrak 

adalah 1%, 10%, 20%, dan 30% (w/v). Kontrol positif menggunakan antibiotik 

ampicillin sintetis dan kontrol negatif menggunakan dimetil sulfoksida (DMSO). 

Kertas cakram yang mengandung ekstrak dan kontrol ditempatkan pada 

permukaan media agar dalam cawan petri, kemudian ditutup cawan petri. 

Selanjutnya cawan petri diinkubasi pada 37
o
C selama 18-24 jam. Diameter zona 

hambat yang terbentuk diukur dengan menggunakan kaliper (Setha, 2014). 

2.8 Tinjauan Standar Mc.Farland 

2.8.1 Sekilas Tentang Standar McFarland 

Standar McFarland yang digunakan untuk standarisasi perkiraan jumlah 

bakteri dalam suspensi cair dengan membandingkan kekeruhan suspensi uji 

dengan Standard McFarland (Anonim, 2014). 

Standar McFarland adalah larutan kimia barium klorida dan asam sulfat, 

reaksi antara dua bahan kimia ini menghasilkan endapan halus barium sulfat. 

Ketika dikocok pelan, kekeruhan Standar McFarland visual sebanding dengan 

konsentrasi suspensi bakteri seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah. 

          Tabel II.5 Standar McFarland (Anonim, 2014). 

Cat 

No. 
McFarland 

Standard 
1% BaCl2 

(mL) 
1% H2SO4 

(mL) 

Approximate 

Bacterial 

Suspension 

/mL 

TM50 0,5 0,05 9,95 1,5 x 108 

TM51 1,0 0,10 9,90 3,0 x 108 

TM52 2,0 0,20 9,80 6,0 x 108 

TM53 3,0 0,3 9.7 9,0 x 108 

TM54 4,0 0,4 9,6 1,2 x 109 

TM55 5,0 0,5 9,5 1,5 x 109 

TM56 6,0 0,6 9,4 1,8 x 109 

TM57 7,0 0,7 9,3 2,1 x 109 

TM58 8,0 0,8 9,2 2,4 x 109 

TM59 9,0 0,9 9,1 2,7 x 109 

TM60 10,0 1,0 9,0 3,0 x 109 
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Sebelum digunakan standar McFarland harus dikocok dengan baik. 

Tabung harus tertutup rapat untuk mencegah penguapan terjadi. Sebelum setiap 

penggunaan, kocok dengan baik untuk memastikan bahwa barium sulfat 

didistribusikan secara merata di seluruh larutan (Anonim, 2014). 

Standar yang paling umum digunakan di Laboratorium Mikrobiologi 

Klinik adalah Standard McFarland 0,5 yang setara dengan jumlah perkiraan 

suspensi bakteri yaitu 1,5 x 10
8
 CFU/ml dimana standar tersebut merupakan dasar 

untuk percobaan kerentanan antimikroba dan percobaan hasil biakan bakteri. 

Standar McFarland harus disimpan dalam posisi tegak pada suhu 4⁰C sampai 

25⁰C dan terhindar dari cahaya. Pada kondisi ini, standar McFarland memiliki 

waktu paruh sampai 12 minggu dimulai dari tanggal pembuatan (Anonim, 2014). 

Standar McFarland sensitif terhadap udara dan cahaya, oleh karena itu 

pastikan tabung tertutup rapat setiap saat dan simpan pada tempat yang gelap. 

Level standar McFarland harus di periksa berkala untuk memastikan tidak terjadi 

penguapan. Buang jika ada pengurangan volume. Standar McFarland harus 

dilakukan pengocokan di mesin vortex setiap kali akan digunakan dan diperiksa 

keseragaman kekeruhannya. Jika banyak partikel yang muncul atau terjadi 

penggumpalan, maka standar Mcfarland tersebut dibuang. Jumlah aktual dari 

suatu bakteri tergantung dari ukuran sediaan yang dibuat, kelangsungan hidup 

bakteri, dan jumlah bakteri yang digunakan (Anonim, 2014). 

2.8.2 Kontrol Kualitas 

Keakuratan kepadatan Standar McFarland dapat diperiksa menggunakan 

spektrofotometer dengan jalan cahaya 1-cm; 0,5 standard McFarland memiliki 

pembacaan absorbansi 0,08-0,1 di 625-nm. Cara alternatifnya, menyesuaikan 

kekeruhan suspensi bakteri yang sama dan mempersiapkan seri pengenceran 10 

kali lipat dapat menjamin keakuratan dari Standard McFarland dengan melakukan 

perhitungan pengenceran dan memastikan bahwa suspensi memberikan jumlah 

koloni perwakilan. Misalnya untuk 0,5 Standar McFarland: 
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Tabel II.6 Pengenceran 0,5 Standar McFarland (Anonim, 2014). 

Pengenceran Kira-kira Jumlah Koloni dalam 0,1 mL 

10
-1 TNTC 

10-2 TNTC 

10-3 TNTC 

10-4 TNTC 

10-5 TNTC 

10-6 150 

10-7 15 

 

2.9 Kombinasi Ekstrak Tanaman 

Allium sativum diketahui memiliki sifat antivirus, anti-jamur, dan 

antibakteri. Allicin diyakini sebagai senyawa kimia alami yang bertanggung 

jawab untuk efek antimikroba bawang putih. Berbagai penelitian telah 

menunjukkan bahwa bawang putih diketahui efektif terhadap bakteri Gram-

negatif juga bakteri Gram positif, seperti Escherichia coli, Salmonella, 

Staphylococcus, dan Streptococcus (Baljeet et al., 2015). Jahe juga telah terbukti 

efektif terhadap pertumbuhan kedua bakteri gram positif dan gram negative. 

Fitokimia aktif utama hadir dalam jahe adalah gingerol, shogoals dan paradol. 

potensi antimikroba dari jintan dan jahe juga telah dilaporkan terhadap berbagai 

jenis mikroorganisme (Baljeet et al., 2015). 

Meskipun banyak rempah-rempah yang telah diuji untuk sifat antimikroba, 

penyelidikan pada efek sinergis/ aditif atau efek antagonis dari ekstrak rempah-

rempah lebih sedikit dilakukan. Kombinasi ekstrak juga dapat menyebabkan aditif 

atau efek sinergis atau antagonis (Baljeet et al., 2015). Dari penelitian Baljeet et al 

(2015) bawang putih, jinten, dan jahe dapat digunakan sebagai agen antimikroba 

yang efektif terhadap kedua Gram positif dan Gram negatif serta jamur patogen 

dalam dosis individu maupun kombinasi. Kombinasi ekstrak tanaman tersebut 

dapat memberikan efek penghambatan aditif atau sinergis, yang lebih efektif 

sebagai agen antimikroba. Salah satu contoh produk dari kombinasi ekstrak yang 

memiliki aktivitas antibakteri terdapat pada krim antiseptik Biocence yang terdiri 

dari tanaman Prunus amygdalus D., Eucalyptus globulus, Cocos nucifera, 

Gautheria Procumbens, dll.  

 

 


