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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Kerang Nanas (Rhoeo discolor). 

2.1.1 Taksonomi Kerang Nanas. 

Menurut Ida (2015) Tanaman Kerang Nanas (Rhoeo discolor) 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae 

Divisi    : Spermatophyta  

Kelas    : Monocotyledoneae  

Ordo   : Bromeliaceae  

Family   : Bromeliales  

Genus    : Rhoeo 

 Spesies   : Rhoeo discolor 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Tanaman kerang nanas (Rhoeo discolor) (Ananto et al, 2016) 

2.1.2 Etiologi Kerang Nanas. 

 Tanaman Kerang Nanas berasal dari daerah tropis di Teluk Meksiko, 

Karibia, dan pesisi Amerika Tengah. Saat ini telah menyebar ke banyak wilayah 

lain di seluruh dunia. Daun dari tanaman ini, sering digunakan dengan sediaan 

infus atau digunakan langsung pada kulit (ditumbuk) sebagai rhinitis alergi, anti-

inflamasi, bahkan digunakan sebagai pengobatan kanker  pada daerah asalnya 

(Gonzalez et al, 2003). 
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2.1.3 Morfologi Kerang Nanas. 

 Kerang nanas adalah nama tanaman yang popular di Indonesia dengan 

nama adam hawa, bangka-bangkaan atau sasongkokan. Tanaman ini memiliki 

daun seperti daun nenas hanya saja tidak berduri dan banyak mengandung air. 

Daun memeluk batang dengan lebar daun 3 – 6 cm dan panjang daun 30 cm. 

Permukaan daun bagian atas berwarna hijau pekat, sedang bagian bawah berwarna 

merah keunguan. Batang tanaman ini kasar namun tidak berbulu berwarna 

kecoklatan tidak bercabang. Dapat berkembangbiak dengan biji dan setek batang. 

Perkembangbiakannya sangat mudah pada kondisi media yang minim unsur hara 

sekalipun. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dengan perawatan yang minim 

(Ida, 2015) 

2.1.4 Kandungan Senyawa Kerang Nanas. 

 Kerang nanas memiliki kandungan senyawa  metabolit yang tinggi, seperti 

flavonoid, saponin, karotenoid, antosianin, terpenoid, asam ferulat, asam 

klorogenat, asam vanillat dan juga asam p-koumarat dan senyawa steroid, 

walaupun sebagian besar fitokomposisi masih belum jelas (Rosales et al, 2008) 

2.2. Tinjauan Tanaman Buah Kiwi (Actinidia deliciosa). 

2.2.1 Taksonomi Buah Kiwi. 

Taksonomi tanaman kiwi (Actinidia) dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut (Ferguson, 1990): 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Ordo   : Ericales 

Famili   : Actinidiaceae 

Genus    : Actinidia 

Spesies  : Actinidia deliciosa 
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Gambar 2. 2 Buah kiwi (Actinidia deliciosa) (Shastri, 2012) 

2.2.2 Etiologi Buah Kiwi. 

 Buah kiwi berasal dari propinsi Hupeh, Szechuan, Jiangxi dan Fukien di 

lembah Yangtse, Cina dan propinsi Zhejiang di pantai timur Cina. Setidaknya 300 

tahun lalu, buah tersebut dibudidayakan dalam skala kecil (Morton, 1987). Di 

negara asalnya buah kiwi dikenal dengan nama ‘yang tao’ (sunny peach/persik 

cemerlang) (Ide, 2010).  

Di abad ke-19, beberapa misionaris dari Selandia Baru menemukan bibit 

chinese gooseberries (Actinidia deliciosa) lalu membawanya ke negara mereka. 

Sejak tahun 1904, chinese gooseberry mulai tumbuh di dataran Selandia Baru dan 

semakin lama semakin banyak. Sekitar tahun 1959 buah tersebut diberi nama 

‘buah kiwi’ setelah penetapan burung kiwi sebagai simbol Selandia Baru. Sejak 

saat itu, buah kiwi pun menjadi kian populer di pelosok negeri (Ide, 2010). 

2.2.3 Morfologi Buah Kiwi. 

 Buah kiwi berbentuk oval dengan panjang kira-kira 5-8 cm, diameter 4-6 

cm. Kulit buah kiwi berwarna coklat hijau. Buah kiwi mempunyai tekstur yang 

lembut dan memiliki aroma yang unik. Buah kiwi tumbuh di lereng pegunungan 

kawasan hutan atau di antara semak-semak pohon yang rendah (Oryza, 2011), 

memiliki lebih dari 60 spesies dari genus Actinidia (Ferguson, 1990). Spesies 

buah kiwi yang paling umum di dunia adalah Actinidia deliciosa dan Actinidia 

chinensis (Rassam dan Laing, 2005). 
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2.2.4 Kandungan Senyawa Buah Kiwi. 

 Buah kiwi mengandung sejumLah besar vitamin C, E, dan A. Selain itu 

juga mengandung vitamin B1, B2, B6, asam folat, niasin dan asam pantotenat 

(Ide, 2010). Selain vitamin C dan E, jenis antioksidan lain yang terkandung dalam 

buah kiwi adalah senyawa-senyawa fitokimia tertentu, seperti: karoten, lutein, 

xanthophyll, flavonoid dan klorofil (Astawan dan Leomitro, 2008). 

2.3 Tinjauan Bakteri Escherichia coli 

2.3.1 Klasifikasi Bakteri Escherichia coli. 

  Klasifikasi Escherichia coli yakni : 

Domain : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class   : Gamma Proteobacteria 

Ordo   : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli (Hardjoeno, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Bakteri Escherichia coli (Manning, 2005) 

2.3.2 Tinjauan Singkat Bakteri Escherichia coli. 

Escherichia coli lebih sering digunakan sebagai objek dalam penelitian 

ilmiah dibandingkan dengan mikroorganisme yang lain. Organisme ini merupakan 

penghuni utama di usus besar, dan juga merupakan isolat penyebab utama infeksi 

saluran kemih dan luka infeksi, pneumonia. Penelitian-penelitian yang baru juga 

menunjukkan bahwa galur tertentu dari Escherichia coli juga merupakan patogen 
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intestinal dan menyebabkan berbagai penyakit gastrointestinal (Tim Mikrobiologi 

FK UB, 2003). 

2.3.3 Morfologi Bakteri Escherichia coli 

 Escherichia. coli memilki bentuk batang pendek, Gram negatif, tidak 

berspora, ukuran 0,4-0,7 mikron, sebagian besar gerak positif dengan flagel 

peritrich, dan mempunyai kapsul. Biakan Escherichia coli pada media menbentuk 

koloni bulat konveks, halus dengan tepi yang rata dan sedikit mukoid (Jawetz et 

al., 2008). 

Escherichia coli berkembang baik pada agar MacConkey. Koloni bakteri 

ini berbentuk sirkular, konveks, dan halus dengan tepi yang tegas. Bakteri ini 

melakukan fermentasi glukosa, sering disertai produksi gas, katalase positif, 

oksidase negatif, dan mereduksi nitrat menjadi nitrit. Bakteri Escherichia coli 

menunjukkan respon positif pada tes indol, lisin dekarboksilase, dan fermentasi 

manitol, serta menghasilkan gas dari glukosa (Brooks et al., 2013). 

2.3.4 Patogenesis Bakteri Escherichia coli. 

Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri flora normal yang tredapat 

dalam tubuh manusia. Namun bakteri ini juga dapat menyebabkan timbulnya 

penyakit seperti diare, sepsis, infeksi saluran kemih, atau bahkan meningitis, 

apabila jumLahnya berlebih serta hidup pada jaringan organ tubuh yang tidak 

tepat. 

2.4 Tinjauan Bakteri Staphylococcus aureus. 

2.4.1 Klasifikasi Bakteri Staphylococcus aureus. 

Kingdom : Monera 

Divisi    : Firmicutes 

Kelas    : Bacilli 

Ordo     : Bacillates 

Famili     : Staphylococcaceae 

Genus     : Staphylococcus 

Species   : Staphylococcus aureus (Capuccino and Natalie, 2007) 
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Gambar 2. 4  Bakteri Staphylococcus auereus (Brooks et al., 2013). 

2.4.2 Tinjauan Singkat tentang Bakteri Staphylococcus auereus. 

 Staphylococcus aureus merupakan parasit manusia yang dapat ditemukan 

dimana-mana. Sumber utama infeksi adalah lesi terbuka, barang-barang yang 

terkontaminasi lesi tersebut, saluran napas dan kulit manusia. Staphylococcus 

aureus meningkat tajam pada lingkungan rumah sakit terutama pada kamar 

perawatan bayi yang baru lahir, unit perawatan intensif, kamar bedah, dan bagian 

kemoterapi kanker. Staphylococcus aureus patogen “epidemik” masuk secara luas 

ke daerah-daerah ini dan mengakibatkan banyak penyakit klinis yang berbahaya 

(Jawetz et al., 2008). 

2.4.3  Morfologi Bakteri Staphylococcus aureus. 

 Staphylococcus aureus adalah bakteri berbentuk bulat, bersifat Gram 

positif, biasanya tersusun dalam rangkaian tidak beraturan seperti buah anggur. 

Beberapa diantaranya tergolong flora normal pada kulit dan selaput mukosa 

manusia, menyebabkan penahanan abses, berbagai infeksi piogen dan bahkan 

septikimia yang fatal. Staphylococcus aureus mengandung polisakarida dan 

protein yang berfungsi sebagai antigen dan merupakan substansi penting di dalam 

struktur dinding sel, tidak membentuk spora, dan tidak membentuk flagel (Jawetz 

et al., 2008). 

2.4.3 Patogenesis Bakteri Staphylococcus aeueus. 

 Staphylococcus aureus patogen menghasilkan koagulase dan pigmen 

kuning bersifat hemolitik dan meragikan manitol. Gambaran infeksi lokal 

Staphylococcus aureus adalah suatu infeksi folikel rambut, atau suatu abses 

biasanya suatu infeksi peradangan yang hebat, terlokalisir, sakit, yang mengalami 

pernanahan sentral dan yang sembuh dengan cepat bila nanah kemudian 

dikeluarkan (Jawetz et al., 2008). 
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2.5 Tinjauan Kloramfenikol. 

 Kloramfenikol diisolasi dari Streptomyces venezuelae namun kini telah 

disintesis secara kimia dan memiliki spektrum kerja seperti tetrasiklin, akan tetapi 

keduanya tidak memiliki resistensi silang. Kloramfenikol berkhasiat sebagai 

antibiotika broadspectrum (spektrum luas) dan bersifat bakteriostatis untuk 

sebagian bakteri gram positif dan gram negatif serta bersifat bakterisid untuk 

beberapa bakteri lainnya (Neal, 2005; Tjay et al, 2007). 

Mekanisme kerja kloramfenikol berdasarkan perintangan sintesa polipeptida 

bakteri yakni menghambat aktivitas peptidil transferase dari subunit ribosom 50S. 

Hambatan ini terjadi pada fase pemanjangan yang kemudian mengganggu sintesa 

protein. Kloramfenikol dimetabolisme terutama dalam hati dan berpenetrasi 

dengan baik, termasuk ke otak. Efek samping serius yang dapat ditimbulkan oleh 

kloramfenikol adalah kerusakan pada sumsum tulang sehingga penggunaannya 

dibatasi hanya untuk kasus-kasus tertentu seperti meningitis dan tifus. Selain itu 

penggunaannya tidak boleh lebih lama dari 2 minggu (Neal, 2005; Mutschler, 

1991; Tjay et al, 2007). 

Penggunaan kloramfenikol sebagai pembanding didasarkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Katarnida et al (2013) tentang sensitifitas beberapa bakteri 

terhadap penggunaan antibiotik. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa 

kloramfenikol memiliki sensitifitas terhadap Escherichia coli sebesar 62,5 % 

terhadap beberapa pasien yang menjadi subjek penelitian. Sensitifitas 

kloramfenikol ini dinilai cukup baik dibandingkan dengan sefotaksim, seftriakson 

dan koltrimoksazol yang sensitifitasnya kurang dari 60 %. Selain itu antibiotik 

sefalosporin generasi tiga lebih banyak menggunakan rute parenteral 

dibandingkan per oral seperti sefepim, seftazidim dan sefotaksim (im dan iv) 

(Permenkes, 2011). 

2.6 Aktivitas Antibakteri dari Metabolite Sekunder. 

2.6.1 Alkaloid 

 Definisi alkaloid klasik menyatakan bahwa semua senyawa metabolit 

sekunder yang mengandung unsur nitrogen di dalam kerangkanya. Alkaloid 

diklasifikasi-kan berdasarkan asam amino prekursornya dan di dalam 

kerangkanya masih memiliki atom nitrogen (Saifudin, 2014). 
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 Menurut Akiyama et al (2001) dalam Farida et al, (2010) keaktifan 

biologis dari senyawa alkaloid disebabkan karena adanya gugus basa yang 

mengandung nitrogen. Adanya gugus basa ini apabila mengalami kontak dengan 

bakteri akan bereaksi dengan senyawa-senyawa asam amino yang menyusun 

dinding sel bakteri dan juga DNA bakteri yang merupakan penyusun utama inti 

sel yang merupakan pusat pengaturan segala kegiatan sel. Reaksi ini terjadi karena 

secara kimia suatu senyawa yang bersifat basa akan bereksi dengan senyawa asam 

dalam hal ini adalah asam amino karena sebagian besar asam amino telah beraksi 

dengan gugus basa dari senyawa alkaloid. Perubahan susunan asam amino ini 

jelas akan merubah keseimbangan genetik pada asam DNA sehingga DNA bakteri 

akan mengalami kerusakan . Kerusakan DNA pada inti sel bakteri akan 

mendorong terjadinya lisis pada inti sel, sehingga akan terjadi kerusakan sel. 

Kerusakan sel mengakibatkan sel-sel bakteri tidak mampu melakukan 

metabolisme sehingga akan mengalami lisis (hancur). 

2.6.2 Flavonoid 

 Senyawa flavonoid adalah satu kelompok senyawa fenol yang tersebar 

yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zar warna merah, ungu 

dan biru dan sebagai zar warna kuning yang di temukan dalam tumbuh-tumbuhan 

(Lenny, 2006). 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang menunjukkan 

berbagai aktivitas biologis seperti antimikroba, antiinflamasi, analgesik, 

antialergi, sitostatik dan antioksidan (Hodek et al., 2002). Flavonoid juga dapat 

bekerja sebagai antiseptik dan disinfektan dengan cara denaturasi dan koagulasi 

protein sel bakteri (Sari et al, 2010). 

2.7 Metode Penguji Bakteri. 

 Penentuan aktivitas antimikroba dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu 

metode difusi dan dilusi (Brooks et al., 2007). Pada metode difusi termasuk di 

dalamnya metode disk diffusion (tes Kirby & Baur), E-test, ditch-plate technique, 

dan Cup-plate technique. Sedangkan pada metode dilusi termasuk didalamnya 

metode dilusi cair dan dilusi padat (Pratiwi, 2008). 
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2.7.1 Metode Difusi. 

 Pada metode ini yang diamati adalah diameter daerah hambatan 

pertumbuhan bakteri karena difusinya obat pada titik awal pemberian ke daerah 

difusi. Metode ini dilakukan dengan cara menanam bakteri pada media agar padat 

tertentu kemudian diletakkan kertas samir atau disk yang mengandung obat dan 

dilihat hasilnya. Diameter zona jernih inhibisi di sekitar cakram diukur sebagai 

kekuatan inhibisi obat melawan bakteri yang diuji (Brooks et al., 2007). Metode 

difusi dibagi menjadi beberapa cara: 

1. Metode disk diffusion  

- Cara Kirby & Baur 

Membandingkan diameter dari aea jerneij disekitar cakram dengant abel 

standart yang dibuat oleh NCCLS (National Commite for Clinical Laboratory 

Standart). Dengan tabel NCCLS ini dapat dketahui kriteria sensitif, intermediet 

dan resisten. 

- Cara Joan-stoke  

  Membandingkan radius zona hambat yang terjadi pada bakteri kontrol 

yang sudah diketahui kepekaannya terhadap obat tersebut dengan bakteri yang 

akan diuji. Pada cara ini, uji kepekaan untuk bakteri kontrol dan bakteri uji 

dilakukan bersama-sama dalam satu piring agar. (Tim Mikrobiologi FK UB, 

2003) 

Tabel II 1  Klasifikasi Bakteri (Hariana, 2007) 

Diameter Zona Hambat Respon hambatan pertumbuhan bakteri 

>20 mm Kuat 

16mm – 20 mm Sedang 

10 mm – 15 mm Lemah  

< 10 mm Tidak ada 

 

2. Metode E-test 

Digunakan untuk mengestimasi Kadar Hambat Minimum (KHM), yaitu 

konsentrasi minimal suatu agen antibakteri untuk dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri. Pada metode ini digunakan strip plastik yang mengandung agen 

antibakteri dari kadar terendah sampai tertinggi dan diletakkan pada permukaan 

media agar yang telah ditanami bakteri sebelumnya (Pratiwi, 2008). 
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3. Ditch-plate technique 

Pada metode ini sampel uji berupa agen antibakteri yang diletakkan pada 

parit yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada 

bagian tengah secara membujur dan bakteri uji (maksimum 6 macam) digoreskan 

ke arah parit yang berisi agen antibakteri tersebut (Prayoga, 2013). 

4. Cup-plate technique 

Metode ini serupa dengan disk diffusion dimana dibuat sumur pada media 

agar yang telah ditanami dengan mikro organisme dan pada sumur tersebut diberi 

agen antibakteri yang akan diuji (Pratiwi, 2008). 

2.7.2 Metode Dilusi. 

Metode ini menggunakan prinsip pengenceran antibakteri sehingga 

diperoleh beberapa konsentrasi obat yang ditambah suspensi bakteri dalam media. 

Pada metode ini yang diamati adalah ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri, jika 

ada diamati tingkat kesuburan dari pertumbuhan bakteri dengancara menghitung 

jumLah koloni (Pratiwi, 2008). Tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui 

seberapa banyak jumLah zat antibakteri yang diperlukan untuk menghambat 

pertumbuhan atau mematikan bakteri yang diuji (Brooks et al., 2007). Metode 

dilusi dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Metode dilusi cair (Broth Dilution Test) 

Metode ini digunakan untuk mengukur Konsentrasi Hambat Minimum 

(KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan 

membuat seri pengenceran agen antibakteri pada medium cair yang ditambahkan 

dengan bakteri uji. Larutan uji agen antibakteri pada kadar terkecil yang terlihat 

jernih tanpa adanya pertumbuhan bakteri uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan 

yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair 

ptanpa penambahan bakteri uji ataupun agen antibakteri, dan diinkubasi selama 18 

– 24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan 

sebagai KBM (Prayoga, 2013). 

2. Metode dilusi padat (Solid Dilution Test) 

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media 

padat. Pada dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampurkan dengan media agar lalu 

ditanami bakteri dan diinkubasi. Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi 
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agen antibakteri yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa bakteri uji 

(Pratiwi, 2008). 

2.7.3 Metode Bioautografi 

  Metode Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan 

suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir 

aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram (Choma, 2010). 

  Bioautografi merupakan metode paling efisien untuk mendeteksi komponen 

senyawa antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam senyawa  

aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa kompleks dan dapat pula diisolasi 

langsung dari komponen yang aktif (Mustary et al., 2011). Bioautografi dibagi 

menjadi 3 yaitu : 

 

1. Bioautografi kontak 

 Bioautografi kontak merupakan senyawa antimikroba yang 

dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan 

bakteri uji secara merata dan dilakukan kontak langsung (Dewanjee et al., 

2014). 

2. Bioautografi Langsung (Deteksi KLT) 

 Metode Bioautografi langsung merupakan metode dimana 

mikroorganisme tumbuh secara langsung diatas lempeng KLT. Prinsip kerja 

dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji dalam medium cair 

disemprotkan pada permukaan KLT dengan cara menghilangkan sisa-sisa 

eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu di inkubasi 

pada suhu dan waktu tertentu (Dewanjee et al., 2014). 

3. Bioautografi Perendaman  

 Bioautografi perendaman merupakan metode dimana medium agar 

telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri kemudian dituang di atas 

lempeng KLT. Pada metode ini lempeng kromatografi yang telah dieluasi di 

letakkan dalam cawan petri, sehingga permukaan tertutup oleh medium agar 

yang berfungsi sebagai base lasyer. Setelah base layer memadat, dituangkan 

medium yang telah disuspensikan mikroba uji yang berfungsi sebagai seed 
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layer. Kemudian di inkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai (Dewanjee et 

al., 2014). 

2.8  Standar Mc.Farland 

Standar Mc Farland digunakan untuk standarisasi perkiraan jumLah 

bakteri yang terdapat dalam larutan suspensi dengan membandingkan kejenuhan 

dari tes suspensi dengan standar Mc farland. Standar Mc Farland adalah sebuah 

larutan kimia dari BaCl2 dan H2SO4; reaksi antara kedua reaksi kimia tersebut 

menghasilkan lapisan endapan berupa BaSO4 (Anonim, 2014). Ketika dikocok 

dengan baik, kejenuhan dari sebuah standart Mc Farland dapat dibandingkan 

secara visual dengan sebuah suspensi bakteri yang diketahui konsentrasinya 

seperti tabel dibawah ini yaitu: 

 

 

Tabel II 2 Standar Mc Farland (Anonim, 2014). 

   Standart       1% BaCl2        1% H2SO4      Perkiraan suspensi 

Mc Farland          (mL)               (mL)                  bakteri / mL 

       0,5                  0,05                9,95                     1,5 X 10
8
 

       1,0                  0,10                9,90                     3,0 X 10
8
 

       2,0                  0,20                9,80                     6,0 X 10
8
 

       3,0                  0,3                  9,7                       9,0 X 10
8
 

       4,0                  0,4                  9,6                       1,2 X 10
9
 

       5,0                  0,5                  9,5                       1,5 X 10
9
 

       6,0                  0,6                  9,4                       1,8 X 10
9
 

       7,0                  0,7                  9,3                       2,1 X 10
9
 

       8,0                  0,8                  9,2                       2,4 X 10
9
 

       9,0                  0,9                  9,1                       2,7 X 10
9
 

     10,0                  1,0                  9,0                       3,0 X 10
9
 

 

Sebelum digunakan, Standar Mc Farland harus di kocok dengan baik dan 

dipindahkan secara kuanti ke dalam tabung reaksi dimana yang digunakan untuk 

preparasi suspensi inokulum. Sekali dipindahkan secara kuanti, tabung reaksi 

harus di tutup dengan rapat untuk mencegah penguapan yang terjadi. Sebelum 
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digunakan, kocok dengan baik untuk memastikan bahwa BaSO4 telah berdistribusi 

secara sempurna dalam larutan tersebut. Standar Mc Farland yang sering 

digunakan dalam Laboratorium Klinik Mikrobiologi adalah Standar Mc Farland 

0,5 yang setara dengan jumLah perkiraan suspensi bakteri sebesar 1,5 X 10
8
 

CFU/mL, dimana standar tersebut merupakan dasar untuk percobaan kerentanan 

antimikroba dan percobaan hasil biakan media. 

Prosedur: 

1. Campurkan standar Mc Farland pada vorteks untuk pengujian. Pastikan bahwa 

standar Mc Farland dipindahkan secara kuanti ke dalam tabung reaksi yang 

memiliki ukuran dan diameter yang sama seperti tabung reaksi yang digunakan 

untuk persiapan tes suspensi. 

2. Siapkan sebuah tes suspensi dengan perlakuan segar, biakan bersih dari tes 

organisme dan inokulasi ke dalam broth yang sesuai. 

3. Kemudian bandingkan secara visual kejenuhan dari tes suspensi dengan 

standar Mc Farland dengan membandingkan garis kejernihan pada kartu 

Wickerham. 

4. Apabila hasil tes suspensi tidak terlalu jenuh, maka inokulasi dengan 

penambahan organisme atau inkubasi tabung reaksi sampai kejenuhannya 

sesuai dengan standar Mc Farland. Apabila dilusi diperlukan, gunakan pipet 

steril dan tambahkan broth atau saline yang cukup untuk mendapatkan 

kejenuhan yang sesuai dengan standar Mc Farland (Anonim, 2014). 

 


