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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Infeksi Bakteri Streptococcus pyogenes 

Infeksi adalah salah satu masalah kesehatan yang tidak pernah dapat diatasi 

secara tuntas, dan manusia adalah makhluk hidup yang paling rentan terhadap 

infeksi bakteri (Ji et al., 2012).  Negara-negara berkembang mendefinisikan 

infeksi merupakan penyebab utama tingginya angka morbidity dan angka 

mortality di rumah sakit. Faktor manusia atau pejamu, faktor penyebab penyakit, 

dan faktor lingkungan merupakan faktor secara umum dalam proses terjadinya 

sebuah penyakit (Wikansari et al., 2012) 

2.1.1. Klasifikasi Bakteri Streptococcus pyogenes 

Taksonomi bakteri Streptococcus pyogenes  menurut Bergey’s Manual of 

Determinatve Biology dalam (Septianingrum, 2018) sebagai berikut. 

Divisi  : Bacteria 

Filum   : Firmicutes 

Kelas  : Bacili 

Ordo  :Lactobacillales 

Famili  : Streptococcaceae 

Genus  : Streptococcus 

Spesies : Streptococcus pyogenes 

Bakteri Streptococcus pyogenes merupakan bakteri gram positif yang 

berbentuk coccus kecil-kecil, tidak memiliki spora, dan melakukan metabolisme 
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secara fermentasi. Bakteri Streptococcus pyogenes tergolong ke dalam 

bakterihemolitik-β sehingga akan membentuk zona terang apabila bakteri tersebut 

ditumbuhkan dalam media agar darah (Soesanto et al., 2013). Bakteri 

Streptococcus pyogenes sifatnya anaerob fakultatif dan hanya terdapat beberapa 

jenis bakteri saja yang bersifat anaerob obligat. Pertumbuhan bakteri 

Streptococcus pyogenes akan kurang subur apabila tidak ditambahkan darah atau 

serum, bakteri akan tumbuh baik pada pH 7,4-7,5. Suhu optimum yang digunakan 

37ºC dan pertumbuhan akan cepat berkurang pada suhu 40ºC (Erywiyatno et al., 

2012). Bakteri Streptococcus pyogenes dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Deskripsi Bakteri Streptococcus pyogenes 

Streptococcus pyogenes merupakan bakteri berbentuk coccus tunggal 

mempunyai bentuk seperti bola atau bulat dan tersusun seperti rantai. Coccus ini 

membelah diri dengan arah memanjang pada sumbu dari rangkaian tersebut. 

Bagian dari rangkaian tadi seringkali tampak diplococcus dan kadang terlihat 

seperti batang. Rangkaian tersebut memiliki panjang yang beragam dan 

disebabkan oleh faktor lingkungan. Streptococcus pyogenes ini merupakan bakteri 

Gambar 2.1 Bakteri Streptococcus pyogenes 

(Sumber: https://paramedicsworld.com) 

https://paramedicsworld.com/
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gram positif, namun apabila pada umur biakan tertentu dan bakteri mengalami 

kematian, maka bakteri ini akan kehilangan sifat gram positif yang dimiliki dan 

kemudian berubah menjadi gram negatif, hal tersebut dapat terjadi apabila telah 

dilakukan inkubasi selama semalam (Jawetz et al., 2001). 

Streptococcus pyogenes memiliki kapsul berupa polisakarida yang dapat 

dibedakan dengan pneumococcus. Streptococcus pyogenes  memiliki kapsul yang 

terdiri dari asam hyaluronat, untuk mengamati kapsul ini yaitu pada saat 

perbenihan awal. Kapsul yang dimiliki oleh Streptococcus pyogenes  berfungsi 

untuk menghalangi proses fagositosis. Dinding sel Streptococcus pyogenes  terdiri 

dari protein (antigen M, T, R), karbohidrat (kelompok spesifik) dan peptidoglikan. 

Bakteri Streptococcus pyogenes  memiliki kapsul yang didalamnya terdapat pili 

yang berbentuk seperti rambut. Pili tersebut berisi sebagian dari proein M dan 

dilindungi oleh asam lipoteichoic. Hal ini penting untuk perlekatan streptococcus 

pada sel epithelial (Jawetz et al., 2001). 

2.1.3. Penyebab Timbulnya Penyakit akibat Bakteri Streptococcus pyogenes 

Bakteri Streptococcus pyogenes dapat ditemukan di saluran pernafasan 

namun terkadang tidak menimbulkan penyakit akan tetapi dapat berisiko untuk 

menyebarkan penyakit. Infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri Streptococcus 

pyogenes dapat terjadi oleh karena adanya interaksi faktor-faktor virulensi bakteri 

Streptococcus pyogenes dengan sel host. Sehingga dengan demikian bakteri 

Streptococcus pyogenes ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit (Aini et 

al., 2016). 
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Bakteri Streptococcus pyogenes akan menyebar apabila seseorang yang 

terinfeksi bakteri tersebut batuk atau bersin dan masuk ke membran mukosa orang 

lain yang berada dekat dengan orang yang terinfeksi. Selain itu lokasi ramai dan 

padat penduduk seperti sekolah, tempat-tempat penampungan anak dan 

perumahan yang kumuh akan meningkatkan kemungkinan penularan antar 

individu. Faktor lain yang mempengaruhi timbulnya infeksi yang disebabkan 

bakteri yaitu lingkungan dengan sanitasi yang kurang seperti air bersih, jamban, 

pengelolaan sampah, limbah, pencemaran air dan udara, perilaku masyarakat yang 

kurang baik terhadap kesehatan dan rendahnya gizi yang dikonsumsi. Dengan 

demikian maka akan menjadi faktor yang memudahkan bagi bakteri 

Streptococcus pyogenes untuk menularkan infeksi yang dibawa oleh seorang 

individu yang terinfeksi kepada individu lainnya (Aini et al., 2016). 

2.1.4. Jenis Infeksi yang disebabkan oleh Bakteri Streptococcus pyogenes 

Beragam proses penyakit yang berhubungan dengan infeksi dapat 

disebabkan oleh bakteri streptococcus. Sifat biologis dari organisme yang 

menginfeksi, respon alami inang serta tempat masuknya infeksi semuanya 

mempengaruhi gambaran patologik. Jawetz et al., (2001) mengatakan infeksi 

tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori: 

A. Penyakit yang ditandai adanya invasi oleh bakteri Streptococcus pyogenes 

1) Erysipelas : Jika tempat masuknya adalah kulit, dapat menimbulkan 

erysipelas, dengan ditandai dengan adanya edema yang luas dan infeksi 

menyebar dibagian tepi dengan cepat. 
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2) Cellulitis : cellulitis yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes 

sifatnya adalah akut, dapat menyebar secara cepat pada kulit dan jaringan 

subkutaneus. Infeksi ini dapat terjadi karena adanya trauma ringan, luka bakar 

atau luka bedah.  

3) Necrotizing facititis : merupakan infeksi pada jaringan subkutaneus dan 

fascia. Nekrosis dapat menyebar dengan cepat dan luas pada kulit dan 

jaringan subkutaneus. 

4) Demam puerperal : jika bakteri streptococcus masuk melalui uterus maka 

terjadilah demam puerperal yang secara essensial merupakan suatu 

septicemia yang berasal dari luka yang terinfeksi. 

B. Penyakit yang ditandai dengan adanya infeksi lokal karena bakteri 

Streptococcus pyogenes 

1) Sakit tenggorokan karena streptococcus : infeksi yang umum terjadi 

dikarenakan oleh bakteri Streptococcus pyogenes adalah sakit tenggorokan. 

Infeksi pada saluran pernapasan bagian atas biasanya tidak menyerang paru-

paru. Bakteri Streptococcus pyogenes dapat menyebabkan radang paru-paru 

yang perkembangan dan penyebarannya sangat cepat.  

2) Streptococca pyoderma : infeksi lokal pada kulit lapisan luar, terutama pada 

anak-anak yang biasa disebut dengan impetigo. Berupa lepuh superfisial yang 

pecah dan pada area yang rusak terdapat permukaan yang ditutupi oleh nanah 

atau crusta. 
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C. Endokarditis infeksi  

1) Endokarditis akut : selama terjadi bakterimia, streptococcus hemolitik, 

pnenmococcus atau bakteri lain, akan menetap pada katup jantung normal 

atau menetap pada katup jantung yang mengalami kelainan sehingga 

menyebabkan endokarditis akut. 

2) Endokarditis subakut : Endokarditis subakut sering terjadi pada katup jantung 

yang abnormal dan rematik. Endokarditis subakut lebih sering disebabkan 

oleh flora normal dalam system respirasi atau pada saluran intestinal, yang 

secara tidak sengaja mencapai aliran darah.  

D. Infeksi bakteri Streptococcus pyogenes yang invasif.  

1) Streptococcal Toxic Shock Syndrome : infeksi oleh bakteri Streptococcus 

pyogenes yang invasif disertai Streptococcal Toxic Shock Syndrome ditandai 

dengan adanya syok, bakterimia, kegagalan respirasi serta kegagalan 

multiorgan.  

E. Poststreptococcal Diseases  

1) Glomerulonefritis akut : Glomerulonefritis disebabkan oleh kompleks 

antigen-antibodi pada membran dasar glomerulus. Nefritis akut terdapat darah 

dan protein dalam urin, edeme, tekanan darah tinggi dan penumpukan 

nitrogen urea serta tingkat komplemen serum yang rendah. 

2) Demam rematik : merupakan perkembangan lanjut yang serius dari infeksi 

oleh streptococcus hemolitik karena hal tersebut mengakibatkan kerusakan 

pada katup dan otot jantung. 
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2.1.5. Pengobatan Infeksi Bakteri Streptococcus pyogenes 

Bakteri Streptococcus pyogenes sensitif terhadap penicillin G, dan 

kebanyakan sensitif terhadap eritrosit. Namun ada sebagian yang tahan terhadap 

tetrasiklin. Streptococcus pyogenes dan Enterococcus bervariasi dalam daya 

kepekaannya terhadap antimikroba. Tes kepekaan terhadap antibiotik khususnya 

pada endocarditis sangat diperlukan karena bermanfaat untuk menentukan obat-

obat mana yang bisa digunakan untuk terapi optimal. Aminoglikosida dapat 

meningkatkan kecepatan reaksi bakterisidal penisilin pada streptococcus 

khususnya enterococcus (Jawetz et al., 2001). 

Obat-obat antimikroba tidak berpengaruh pada demam rematik dan 

glomerulonefritis.  Walaupun demikian, dalam infeksi streptococcus akut, setiap 

usaha harus dibuat secara cepat untuk eradikasi streptococcus dari pasien, 

manghilangkan rangsangan antigenik (sebelum hari ke-8), dan juga mencegah 

penyakit pasca-streptococcus. Dosis penisilin atau eritromisin yang menimbulkan 

kadar efektif dalam jaringan selama 10 hari biasanya dapat menghilangkan 

rangsangan ini. Obat-obat antimikroba juga sangat bermanfaat dalam mencegah 

infeksi ulang dengan bakteri Streptococcus pyogenes pada pasien-pasien demam 

rematik (Jawetz et al., 2001). 

 

2.2 Tinjauan Umum Bunga Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) 

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) adalah tanaman Melayu untuk jenis 

tanaman buah dari keluarga Oxalidaceae, marga Averrhoa. Tanaman belimbing 

terbagi menjadi dua jenis yaitu belimbing manis (Averrhoa carambola) dan 
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belimbing asam (Averrhoa bilimbi) atau belimbing ini sering disebut dengan 

belimbing wuluh. Belimbing wuluh berasal dari kepulauan Maluku dan telah 

menyebar ke seluruh bagian Negara Indonesia. Belimbing wuluh juga merupakan 

tumbuhan berjenis pepohonan yang hidup di ketinggian 5-500 meter di atas 

permukaan laut (Suryaningsih, 2016). 

Pohon belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) telah lama berkembang di 

Indonesia sejak jaman jawa kuno sehingga tanaman ini telah dianggap sebagai 

tanaman asli Indonesia. Tanaman belimbing wuluh merupakan pohon kecil yang 

memiliki tinggi 10 m. Batang tanaman tidak begitu besar dengan permukaan yang 

kasar, dan berbenjol-benjol. Daun majemuk berbentuk menyirip dengan bunga 

berukuran kecil, berbentuk bintang, bergerombol, dan berwarna merah keunguan. 

Buah belimbing wuluh merupakan buah buni. Bentuk buah bulat lonjong persegi, 

berair, dan memiliki rasa yang sangat asam. Buah belimbing wuluh memiliki biji 

yang berukuran kecil, setelah tua memiliki warna kekuningan serta buah 

bergerombol bergantung pada batang atau pangkal cabang yang besar (Muhlisah, 

2007). 

2.2.1. Klasifikasi Tanaman Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi ) 

Tanaman belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) kedudukannya dalam 

taksonomi tumbuhan menurut Putra (2013) sebagai berikut. 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Oxalidales 
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Family  : Oxalidaceae 

Genus  : Averrhoa 

Spesies : Averrhoa bilimbi  

2.2.2. Morfologi Tanaman Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) 

Tanaman belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) dapat tumbuh di temapt 

terbuka yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan air 

laut. Belimbing wuluh dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis dan di 

Indonesia telah banyak ditanam dipekarangan atau bahkan dapat tumbuh secara 

liar di ladang atau tepi hutan. Tanaman belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) 

memiliki tinggi kurang lebih 10 meter serta memiliki batang yang keras (Thomas, 

1992). Morfologi tanaman dan bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

                               

 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Deskripsi morfologi tanaman belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) menurut 

Kurniawaty & Lestari, (2016) sebagai berikut. 

 

Gambar 2.2 (a) Tanaman (b) Bunga Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) 

(a) (b) 
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1) Batang 

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) memiliki batang berbentuk tegak, 

permukaan batang yang kasar, memiliki tonjolan, dan memiliki warna hijau 

kotor. Babitus berbentuk pohon setinggi 5-10 meter. 

2) Daun 

Daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) berbentuk majemuk, menyirip, 

jumlah anak daun berkisar 25-45 helai, bulat telur, ujung yang runcing, 

pangkal berbentuk bulat, memiliki panjang sekitar 7-10 cm, dan lebar 1-3 cm, 

bertangkai pendek dan berwarna hijau. 

3) Bunga 

Bunga berbentuk majemuk, berwarna ungu, terletak pada tonjolan batang dan 

cabang, posisi bunga menggantung, panjang bunga berkisar antara 5-20 cm, 

jumlah kelopak berkisar kurang lebih 6 mm, daun mahkota bergandengan, 

dan memiliki bentuk lanset. 

4) Akar 

Akar pohon jenis akar tunggang dan berwarna coklat kehitaman. Buah 

berbentuk buni, berbentuk bulat, memiliki panjang buah berkisar 4-6 cm, dan 

buah belimbing wuluh memiliki warna hijau kekuningan. 

2.2.3. Manfaat Bunga Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) 

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) sejak dulu telah banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Pemanfaatan belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) biasanya 

digunakan sebagai bumbu masak, penyedap makanan, sirup penyegar, pengawet 

bahan makanan, pembersih noda pada kain, membersihkan tangan kotor, dapat 
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membersihkan karat logam dan keramik, dapat digunakan sebagai pengganti 

cairan aki, serta sebagai bahan obat tradisional. Semua bagian belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi) dapat dimanfaatkan. Bagian daun dapat dimanfaatkan untuk 

mengobati sakit perut, gondongan, reumatik dan menurunkan panas. Bagian buah 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk rejan, 

gangguan fungsi pencernaan, hipertensi, sariawan, jerawat, gigi berlubang, 

kelumpuhan, gusi berdarah serta radang rectum (Soebiyanto, 2008). 

Bagian bunga belimbing wuluh pada umumnya dapat dimanfaatkan 

sebagai obat batuk, namun tidak hanya dimanfaatkan sebagai obat batuk tetapi 

juga dapat dimanfaatkan sebagai obat pegal linu, gondongan, rematik, sariawan, 

jerawat, panu, darah tinggi, dan sakit gigi.Selain itu tanaman ini juga dapat 

menyembuhkan sakit perut, diare, gangguan pencernaan, serta radang rectum. 

Pemanfaatan bunga belimbing wuluh sebagai obat tradisional biasanya 

masyarakat mengolah bunga belimbing wuluh dengan cara merebus bunga 

kemudian diambil sari dari bunga belimbing wuluh, barulah dikonsumsi dengan 

cara diminum (Ardananurdin et al., 2004). 

2.2.4. Kandungan Senyawa Aktif Bunga Belimbing Wuluh (Averrhoa 

bilimbi) 

Zat antimikrobial merupakan suatu zat yang digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri.Zat antibakteri biasanya terdapat dalam suatu organisme 

sebagai metabolit sekunder. Mekanisme senyawa antibakteri secara umum 

dilakukan dengan cara merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, 

mengganggu sintesis protein, serta menghambat kerja enzim (Septiani et al.,  
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2017). Berikut adalah beberapa senyawa aktif sebagai antimikroba yang terdapat 

pada bunga belmbing wuluh (Averrhoa bilimbi). 

1) Saponin  

Saponin berasal dari bahasa latin Sapo yang berarti sabun, karena sifatnya 

menyerupai sabun. Saponin merupakan glikosida triterpenoid dan sterol. 

Mekanisme kerja saponin termasuk dalam kelompok antibakteri yang dapat 

mengganggu permeabilitas membran sel bakteri sehingga mengakibatkan 

kerusakan membran sel dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen 

penting dari dalam sel bakteri yaitu protein, asam nukleat dan nukleotida 

(Afiff & Amilah, 2017). Saponin juga memiliki molekul yang dapat menarik 

air atau hidrofilik dan molekul yang dapat melarutkan lemak atau lipofilik 

sehingga mengakibatkan penurunan teangan permukaan sel yang akhirnya 

menyebabkan hancurnya bakteri (Ji et al., 2012). 

2) Polifenol 

Polifenol memiliki tanda khas yaitu memiliki banyak gugus fenol dalam 

molekulnya. Mekanisme polifenol sebagai antibakteri yaitu polifenol masuk 

ke dalam sel bakteri dengan melewati dinding sel bakteri dan membran 

sitoplasma, di dalam sel bakteri senyawa polifenol menyebabkan denaturasi 

protein penyusun protoplasma, sehingga dalam keadaan demikian 

metabolisme menjadi inaktif dan pertumbuhan bakteri menjadi terhambat 

(Dwidjoseputro, 1994). 
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3) Flavonoid  

Falvonid merupakan senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak 

reaksi oksidasi, baik secara enzim maupun non enzim. Flavonoid juga 

merupakan golongan terbesar senyawa fenol yang memiliki kecenderungan 

untuk mengikat protein sehingga dapat mengganggu proses metabolisme 

(Afiff & Amilah, 2017). Flavonoid bekerja dengan cara denaturasi protein sel 

bakteri. Proses denaturasi protein ini dapat menyebabkan gangguan dalam 

pembentukan sel sehingga merubah komposisi komponen protein. Fungsi 

membran sel yang terganggu dapat menyebabkan meningkatnya 

permeabilitas sel, kemudian diikuti dengan terjadinya kerusakan sel bakteri. 

Kerusakan sel bakteri tersebut yang dapat mengakibatkan kematian pada sel 

bakteri (Saputra & Anggraini, 2016). 

4) Glikosida 

Glikosida yang terkandung dalam saponin terdiri dari gugus gula yang 

beriktan dengan aglikon atau sapogenin, dan merupakan senyawa aktif 

permukaan yang kuat yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air. 

Sifatnya sebagai senyawa aktif permukaan disebabkan karena adanya 

kombinasi antara aglikon lipofilik dengan gula yang bersifat hidrofilik. 

Mekanisme penghambatan bakteri yaitu dengan cara membentuk senyawa 

kompleks dengan membran sel melalui ikatan hidrogen yang dapat 

menghancurkan sifat permeabilitas dinding sel bakteri yang akan 

menimbulkan kematian sel bakteri (Ernawati & Sari, 2015). 
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2.3 Tinjauan Umum Zat Antimikroba 

2.3.1 Pengertian Zat Antimikroba 

Zat antimikroba merupakan senyawa yang dapat membunuh atau 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Zat antimikroba terbagi menjadi dua 

yaitu microbicidal yaitu zat antimikroba yang sifatnya membunuh 

mikroorganisme, dan microbiostatic yaitu zat antimikroba yang sifatnya 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Harmanto, 2012). Bahan antimikroba 

biasanya dapat diartikan sebagai bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan 

metabolisme bakteri. Antimikroba digunakan sebagai bentuk usaha untuk 

mengendalikan mikroorganisme. Pengendalian mikroorganisme bertujuan untuk 

mencegah berbagai penyebab penyakit yang disebabkan oleh infeksi, membasmi 

mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, mencegah pembusukan dan 

perusakan oleh mikroorganisme (Peletzar & Chan, 1986).  

Antibiotik mewakili kelompok terbesar dari zat antimikroba. Antibiotik 

adalah zat biokimia yang diproduksi oleh mikroorganisme, yang dalam jumlah 

kecil dapat menghambat pertumbhan atau membunuh mikroorganisme lain. 

Sesuai sifatnya, antibiotik harus mempunyai toksisitas yang selektif karena 

kelompok obat ini diproduksi oleh satu mikroorganisme serta memiliki derajat 

toksisitas yang berbeda-beda terhadap mikroorganisme lain. Perbedaan yang ada 

tidak lagi bermanfaat karena adanya ahli kimia organik yang dapat menyintesis 

senyawa antibiotik baru berdasarkan antibiotik alami yang sudah ada. Sehingga 

antibiotik yang telah banyak digunakan saat ini merupakan antibiotik yang telah 

dimodifikasi dari produk biosintetik mikroorganisme (Harmita & Radji, 2008). 
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2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Antimikroba 

Jawetz et al., (2001) mengatakan diantara banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi aktivitas antimikroba in vitro, hal-hal berikut ini harus 

dipertimbangkan, karena sangat mempengaruhi hasil uji: 

1) pH Lingkungan 

beberapa obat lebih aktif pada pH asam seperti nitrofurantoin, sedangkan obat 

yang lain lebih aktif pada pH basa seperti aminoglikosida dan sulfanomid. 

2) Komponen Media 

Natrium polianetolsulfonat (dalam medium biakan darah) dan deterjen lain 

dapat menghambat aminoglikosida. PABA dalam ekstrak jaringan dapat 

menurunkan aktifitas sulfonamide. Protein serum mengikat penisilin dalam 

berbagai derajat yang berkisar dari 40% untuk metisilin hingga 98% untuk 

dikloksasilin. Penambahan NaCl ke dalam medium dapat meningkatkan 

deteksi resistensi metisilin pada Staphylococcus aureus. 

3) Stabilitas Obat 

Pada suhu inkubator, beberapa agen antimikroba kehilangan aktivitasnya. 

Penisilin diinaktivasi secara lambat, sedangkan aminoglikosida dan 

siprofloksasin sangat stabil untuk periode yang panjang. 

4) Ukuran Inokulum 

Umumnya makin besar inoculum bakteria, maka semakin berkurang tingkat 

kepekaan organisme. Penghambatan lebih sulit dilakukan apabila populasi 

bakteri yang besar dibandingkan dengan populasi yang kecil. Selain itu, 

mutan resisten lebih sering muncul pada populasi yang besar. 
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5) Waktu Inkubasi 

Beberapa contoh mikroorganisme tidak dimatikan melainkan hanya dihambat 

pada pemaparan singkat terhadap antimikrobia. Semakin lama inkubasi 

berlangsung, semakin besar pula kemungkinan mutan resisten untuk tumbuh 

dan membentuk populasi yang resisten. Perbanyakan bakteri resisten semakin 

meningkat, bersama makin menurunnya aktivitas antimikrobia selama proses 

inkubasi. 

6) Aktivitas Metabolik Mikroorganisme  

Mikroorganisme dapat tumbuh dengan cepat dan aktif lebih peka terhadap 

efek obat dibandingkan dengan organisme yang berada pada fase istirahat. 

Organisme inaktif yang secara metabolik tahan hidup pada pemaparan obat 

yang lama, dan kemungkinan mempunyai keturunan yang sepenuhnya 

resisten terhadap obat yang sama. 

2.3.3 Mekanisme Zat Antimikroba 

Jawetz et al., (2004), mengatakan mekanisme kerja zat antimikroba dapat 

dibahas dalam empat bahasan. 

1) Inhibisi Sintesis Dinding Sel 

Bakteri memiliki lapisan luar yang kaku, yaitu dinding sel. Dinding sel 

dapat mempertahankan bentuk dan ukuran mikroorganisme, yang memiliki 

tekanan osmotik internal tinggi. Cedera pada dinding sel semisal disebabkan 

oleh lisozim atau inhibisi pada pembentukannya dapat menyebabkan sel 

menjadi lisis. Dalam lingkungan hipertonik semisal berupa sukrosa 20%, 

kerusakan pembentukan dinding sel mengakibatkan terbentuknya 



28 
 

 

 

protoplasma bakteri sferis pada organisme gram positif atau sferoplas pada 

organisme gram negatif, bentuk-bentuk tersebut dilapisi oleh membran 

sitoplasma yang rapuh. Apabila sitoplasma dan sferoplas tersebut 

ditempatkan pada lingkungan dengan tonisitas normal, maka keduanya akan 

mengambil cairan secara cepat, membengkak, dan dapat pecah. 

2) Inhibisi Fungsi Membran Sel 

Sitoplasma semua sel yang hidup akan diikat oleh membran sitoplasma 

yang bekerja sebagai barrier permeabilitas selektif, berfungsi sebagai 

tranpor aktif, sehingga dapat mengontrol komposisi internal sel. Jika 

integritas fungsional membran sitoplasma terganggu, makromolekul dan ion 

dapat keluar dari sel, sehingga dapat menyebabkan kerusakan dan kematian 

sel. 

3) Inhibisi Sintesis Protein 

Bakteri memiliki ribosom 70S, sedangkan sel mamalia memiliki ribosom 

80S. Subunit setiap tipe ribosom, komposisi kimianya, serta spesifitas 

fungsionalnya cukup berbeda untuk menjelaskan mengapa obat antimikroba 

dapat menghambat sintesis protein pada ribosom bakteri tanpa berefek besar 

pada ribosom mamalia. Pada sintesis protein mikroba normal, pesan mRNA 

secara simultan dibaca oleh beberapa ribosom yang memanjang di 

sepanjang untai mRNA dan ini disebut polisom. Contoh beberapa obat yang 

bekerja dengan cara inhibisi sintesis protein adalah eritromisin, linkomisin, 

tetrasiklin, aminoglikosida, dan kloramfenikol. 

 



29 
 

 

 

4) Inhibisi Sintesis Asam Nukleat 

Contoh obat yang bekerja dengan cara inhibisi sintesis asam nukleat adalah 

kuinolon, pirimetamin, rifampin, sulfonamide, trimethoprim, dan 

trimetreksat. Mekanisme kerja obat rifampin yaitu menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan secara kuat berikatan pada RNA polymerase 

dependen-DNA bakteri. Oleh karena itu, rifampin dapat menghambat 

sintesis RNA bakteri.Resistansi rifampin disebabkan oleh perubahan RNA 

polymerase akibat mutasi kromosom yang terjadi dengan frekuensi tinggi. 

2.3.4 Sensitivitas Pengujian Daya Antimikroba 

Jawetz et al., (2001), mengatakan bahwa penentuan kepekaan bakteri 

patogen terhadap antimikroba dapat dilakukan dengan salah satu dari dua metode 

pokok yaitu metode dilusi dan metode difusi. Penting sekali menggunakan metode 

standar untuk mengendalikan semua faktor yang mempengaruhi aktivitas 

antimikroba. Amerika Serikat, uji yang dipergunakan adalah kesesuaian metode 

National Committee for Clinical Laboratory Standard (NCCLS). Dengan 

penggunaan bakteri standar serta obat pembanding yang telah diketahui, metode 

ini dapat dipergunakan untuk mengukur potensi antibiotik lain dalam sampel atau 

kepekaan mikroba. 

Kegunaan uji antimikroba adalah diperolehnya suatu sistem pengobatan 

yang efektif dan efisien. Terdapat bermacam-macam metode uji antimikroba 

menurut Pratiwi (2008) sebagai berikut. 
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1) Metode Difusi 

a) Metode disc diffusion (tes Kirby & Bauer) untuk menentukan aktivitas agen 

antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media 

Agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media 

Agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan 

mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media Agar. 

b) Metode E-test digunakan untuk mengestimasi MIC (minimum inhibitory 

concentration) atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi 

minimal suatu agen antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Metode E-test menggunakan strip plastic yang mengandung 

agen antimikroba dari kadar terendah hingga kadar tertinggi yang diletakkan 

pada permukaan media Agar yang telah ditanami mikroorganisme. 

Pengamatan dilakukan pada area jernih yang ditimbulkannya yang 

menunjukkan kadar agen antimikroba yang menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pada media Agar. 

c) Metode Ditch-plate technique merupakan metode yang sampel uji berupa 

agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara 

memotong media Agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara 

membujur dan mikroba uji (maksimum 6 macam) digoreskan ke arah parit 

yang berisi agen antimikroba. 

d) Metode Cup-plate technique merupakan metode yang hamper sama dengan 

metode disc diffusion, dimana dibuat sumur pada media Agar yang telah 
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ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen 

antimikroba yang akan diuji. 

e) Metode Gradient-plate technique merupakan metode yang dalam penggunaan 

konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara teoritis bervariasi dari 

0 hingga maksimal. Media agar dicairkan dan larutan uji ditambahkan. 

Campuran kemudian dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan dalam 

posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang diatasnya. Plate diinkubasi 

selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba berdifusi dan 

permukaan media mengering. Mikroba uji (maksimal 6 macam) digoreskan 

pada arah mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan 

sebagai panjang total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang 

mungkin dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan. 

2) Metode Dilusi dibedakan menjadi dua yaitu dilusi cair (broth dilution) dan 

dilusi padat (solid dilution): 

a) Metode dilusi cair (broth dilution), metode ini digunakan untuk mengukur 

(kadar hambat minimum) KHM dan (kadar bunuh minimum) KBM. Cara 

yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba 

pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen 

antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya 

pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya 

dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen 

antimikroba, dan setelah diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap 

terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM. 
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b) Metode dilusi padat (solid dilution) merupakan metode yang serupa dengan 

metode dilusi cair namun menggunakan media padat. Keuntungan media ini 

adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk 

menguji beberapa mikroba uji. 

 

2.4 Tinjauan Sumber Belajar 

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan semua bahan yang memfasilitasi proses 

seseorang untuk mendapatkan pengalaman. Sumber belajar yang baik digunakan 

melalui pengalaman yang terorganisir dimana penyelesaian masalah diselesaikan 

dengan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Sumber belajar juga dijelaskan oleh 

AECT (Association for Education and Communication Technology) bahwa 

sumber belajar baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan 

oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi 

sehingga dapat memudahkan siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai 

kompetensi tertentu. Oleh karena itu, sumber belajar merupakan segala bentuk 

peristiwa, alat, dan bahan yang dijadikan rujukan dalam mendapatkan ilmu 

pengetahuan baru untuk memberikan perubahan berupa peningkatan pengetahuan, 

perubahan perilaku, serta bertambahnya keyakinan akan adanya Tuhan yang 

Maha Esa (Satrianawati, 2018). 

Sumber belajar merupakan segala macam sumber yang ada di luar diri 

siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar. Kita belajar 

berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, atau norma-norma tertentu dari 
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lingkungan sekitar baik itu guru, dosen, teman kelas, buku, laboratorium, 

perpustakaan maupun sumber belajar lainnya. Diluar kelas kita juga bias belajar 

melalui orang tua, saudara, teman, tetangga, tokoh masyarakat, buku, majalah, 

Koran, radio, televise, film, atau dari pengalaman, serta peristiwa dan kejadian-

kejadian tertentu. Semua sumber tersebut ternyata mempengaruhi proses belajar 

anak didik dan terkadang membantu memudahkan proses pembelajaran (Rohani, 

1997). 

2.4.2 Pemanfaatan Penelitian sebagai  Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat memudahkan terjadinya proses belajar. Perancangan 

sumber belajar secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber 

belajar yang dirancangdan sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar 

yang dirancang yaitu untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

normal, sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu tidak didesain secara 

khusus untuk keperluan pembelajaran serta keberadaannya dapat ditemukan, 

diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Pemanfaatan sumber 

belajar ini memiliki beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan secara efektif, yaitu: 

1) Kejelasan Potensi 

Kejelasan potensi suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-

konsep hasil penelitian yang harus dicapai dalam pembelajaran. 

2) Kejelasan Sasaran 

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian. 
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3) Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaik dengan tujuan belajar yang dimaksud adalah hasil penelitian 

dengan kompetensi dasar (KD) yang tercantum. 

4) Kejelasan Informasi yang Diungkap 

 Kejelasan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pada 

saat penelitian. 

5) Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi yang dapat dilakukan oleh siswa dalam 

pembelajaran, yang disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013. 

6) Kejelasan Perolehan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan berupa aspek-aspek dalam tujuan 

belajar biologi yang meliputi perolehan kognitif, perolehan efektif, dan perolehan 

psikomotorik. 
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2.5 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema kerangka konsep pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bunga 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap zona hambat pertumbuhan Streptococcus 

pyogenes 
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2.6 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut. 

1) Ada pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi) terhadap zona hambat pertumbuhan Streptococcus 

pyogenes. 

2) Ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) pada konsentrasi 25% 

memiliki pengaruh terbaik terhadap zona hambat pertumbuhan Streptococcus 

pyogenes. 

3) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi berbentuk 

poster untuk siswa SMA kelas X pada KD 3.5 materi “Menganalisis struktur 

dan cara hidup bakteri serta perannya dalam aspek kehidupan masyarakat”.  

 


