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 BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Lada Hitam 

 2.1.1 Taksonomi Lada Hitam 

Kingdom : Plantae 

Kelas  : Magnoliophyta 

Sub kelas : Magnolidae 

Super ordo : Magnoliidae 

Ordo  : Piperales 

Famili  : Piperaceae  

Genus  : Piper L. 

Spesies : Piper nigrum 

       (USDA, 2010) 

 
(Parthasarathy et al., 2008) 

Gambar 2.1 

Tanaman Lada Hitam 

 

 2.1.2 Morfologi Tumbuhan 

 Morfologi tanaman lada hitam dari akar yang pendek, yaitu akar 

adventif yang yang berhubungan dengan bagian disekitarnya sebagai 

pemasok nutrisi.  
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Tabel 2.1 Deskripsi Bagian Tumbuhan Lada Hitam 

Bagian 

tumbuhan 
Deskripsi 

Daun Berbentuk almond, meruncing di arah ujung, hijau gelap 

dan berkilau di bagian atasnya, hijau pucat pada bagian 

bawahnya dan tersusun teratur pada batangnya. 

Bunga Terbentuk dalam kelompok-kelompok disepanjang 

tangkainya dan dikenal sebagai ujung runcing. 50-150 

dengan warna bunga keputihan hingga kuning-kehijauan 

yang diproduksi pada bagian ujung yang runcing. 

Buah Kasar, seperti beri, ukuran diameter hingga 6 mm, pada 

awal berwarna kehijauan dan akan berubah merah saat 

matang, masing-masing berisi benih tunggal. 50-60 buah 

dihasilkan pada bagian ujung yang runcing.  

(Kunnumakkara 2009, Kartasapoetra, 2004 dan Vasavirama 2014). 

Buah Lada Hitam yang dikeringkan kaya akan komponen bioaktif fitokimia 

(Kunnumakkara, 2009). Pada penelitian fitokimia sebelumnya dari bubuk 

buah lada hitam dengan ekstrak etanol didapatkan kandungan alkaloid, 

minyak esensial, fenol dan derivat tanin, karbohidrat, tipe protein dari 

metabolit sekunder yang memiliki efek terapeutik (Kadam, 2013). Piperin 

adalah suatu alkaloid yang dihasilkan oleh buah maupun akar dari P. nigrum 

(Vasavirama, 2014). 

Pada umumnya lada hitam (black pepper) dimanfaatkan sebagai 

bumbu dapur, sama halnya dengan lada putih (white pepper). Lada putih 

diperoleh dari buah lada hitam yang buah-buahnya dipetik selagi masih 

hijau atau hampir masak, direndam untuk memudahkan pengupasan lapisan 

luar perikarp, lalu dijemur sampai kering (Kartasapoetra, 2004). 

 2.1.3 Habitat dan Distribusi Geografi 

Piper nigrum adalah  tanaman berkayu yang berasal dari barat daya 

india. Pada daerah ini dikenal sebagai pantai malabar dan dibandingkan 

dengan hutan hijau daerah tropis subur yang lembab dan suatu pegunungan. 
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Lada hitam adalah tanaman yang bertahan lama dan dapat bertahan pada 

kondisi apapun.   

Tanaman ini juga tumbuh liar di pegunungan Assam dan Burma 

Utara. Lada dibawa ke Jawa antara tahun 100 SM dan 600 SM oleh para 

pendatang Hindu. Pada tahun 1929, produksi lada berpusat di Lampung dan 

Bangka.  Selain Lampung dan Bangka, produksi lada di Indonesia diperoleh 

dari daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, 

Sumatera Barat, dan Jawa Barat (Wahid, 1996). 

 2.1.4 Kandungan Kimia Lada Hitam 

Piper nigrum dalam ekstrak aquoeous, ekstrak metanol dan ekstrak 

etanol positif mengandung karbohidrat, protein, tannin, fenol, kumarin, 

alkaloid dan antrakuinon. Kandungan alkaloid Piper nigrum sebanyak 5-

9% mengandung senyawa utama piperin, piperidin, piperetin, dan piperenin 

(Kadam et al, 2013).  Asha et al (2014) menggunakan pelarut etanol dengan 

metode sokletasi juga dapat menyaring komponen alkaloid sebesar 14,6%, 

flavonoid 81,2%, dan tanin 17%. Flavonoid dan tanin merupakan senyawa 

telah dikenal memiliki aktivitas antibakteri (Guyot et al., 1999). 

Piperin merupakan alkaloid mayor pada buah lada hitam yang telah 

terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri S. aureus (Pundir 

dan Pranay 2010; Al-shahwany, 2014). Aldaly (2010) mengisolasi alkaloid 

piperin menggunakan pelarut etanol dengan metode sokletasi. Piperin 

dilaporkan bahwa memiliki empat isomer viz; piperin, isopiperin, chavicine 

dan isochavicine. Semua dari senyawa yang terkandung pada P. nigrum. 
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Piperin, pipene, piperamide dan piperamine ditemukan bahwa dapat 

memiliki aktivitas farmakologis. (Ahmad et al, 2012).   

Larutan uji skrining fitokimia dibuat dari 100 mg ekstrak buah lada 

hitam yang dilarutkan dengan 10 mL etanol 96%. Skrining fitokimia yang 

dilakukan adalah uji alkaloid, uji flavonoid, uji saponin, uji tanin dan 

polifenol, uji glikosida, uji steroid dan triterpenoid, dan uji minyak atsiri 

(Sari, 2016). Buah lada hitam kaya akan komponen bioaktif fitokimia. 

Piperin adalah salah satu dari sekian banyak zat kimia yang terkandung 

dalam alkaloid yang terdapat pada lada hitam. Lada hitam juga memiliki 

kuantitas polifenol yang lebih baik dibandingkan dengan lada putih 

(Abdallah, 2018). 

Proses ekstraksi buah lada hitam dalam skala industri digunakan 

pelarut etanol 60% (Agoes, 2009). Senyawa piperin merupakan senyawa 

identitas yang paling banyak terkandung dalam buah lada serta memiliki 

beragam khasiat pengobatan, maka perlu dipisahkan secara selektif melalui 

penyarian atau ekstraksi. Kadar piperin tertinggi diperoleh dari ekstrak buah 

lada hitam menggunakan pelarut etanol 60% sebagai pelarut pengekstraksi 

dengan kadar 52,81±4,66 (%b/v) terhadap fraksi alkaloidnya. Kadar piperin 

tertinggi diperoleh dari ekstrak buah lada putih menggunakan pelarut etanol 

dengan konsentrasi 96% sebagai pelarut pengekstraksi dengan kadar 

38,72±8,28 (%b/v) terhadap fraksi alkaloidnya (Hikmawanti, 2016). 

Menurut penelitian sebelumnya (Putri, 2014), yaitu uji efek antibakteri 

ekstrak etanol lada hitam (Piper nigrum) terhadap Streptococcus mutans 

secara In Vitro pada konsentrasi 0%; 6,25%; 12,5%;50% dan 100% zona 
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hambat terbentuk pada konsentrasi 100% dengan diameter zona hambat 

yang terbentuk ialah 7,45mm. Pada penelitian ini ekstrak menggunakan 

etanol dengan konsentrasi 96%.  

Pada penelitian sebelumnya (Kumar, 2014), Estrak buah lada hitam 

terbukti memiliki efek antimikoba terhadap beberapa bakteri patogen 

dengan diameter zona hambatnya masing-masing, diantaranya Eschericia 

coli (22.6mm), Pseudomonas aeruginosa (23 mm), Staphylococcus warneri 

(26.3mm), Klebsiella pneumoniae (23.6mm), Shigella dysentriae 

(22.9mm). Penelitian lain (Shinkafi, 2018) yang dilakukan menggunakan 

metode difusi, KHM buah lada hitam pada S.typhi adalah pada konsentrasi 

50% dengan diameter zona hambat sebesar 13,5 mm. Perbedaan dari hasil 

inhibisi bakteri gram positif dan negatif disebabkan karena perbedaan 

komposisi dinding sel dan membran sel (Akrayi, 2013). 

 2.1.5  Manfaat Lada hitam 

 Lada hitam (Piper nigrum) beberapa digunakan untuk mengobati 

berbagai keluhan pada pencernaan, demam, obesitas dan keluhan 

pernafasan yang disebabkan oleh berbagai patogen, diantaranya bakteri, 

virus maupun jamur (Ahmad et al, 2012).  

Piperin memiliki efek sebagai anti-kanker dan anti-mikroba 

(Gorgani, 2017)(Dwivedi, 2016). Ekstrak etanol dari lada hitam 

ditampilkan pada anti-mikroba dengan spektrum yang luas dan efek 

antibakteri yang signifikan terhadap bakteri gram positif maupun bakteri 

gram negatif (Zarai, 2013).  
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Lada hitam merupakan salah satu tanaman yang telah terbukti  

memiliki  aktivitas antibakteri. Aktivitas P. nigrum dalam menghambat 

pertumbuhan beberapa bakteri telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya 

seperti Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Streptococcus facealis, 

Pseudomonas aeruginosa dan Escherichia coli (Pavithra, 2009). 

2.1.6 Mekanisme buah lada hitam sebagai anti bakteri  

Aktivitas antimikroba dari komponen organik pada lada hitam 

terhadap L. Monocytogenes dan S. typhimurium secara rinci. 

Percobaan pada dinding sel menunjukkan bahwa keutuhan dinding 

sel dirusak. Substansi makromolekul masuk melalui dinding sel 

untuk bereaksi pada membran sel. Komponen antibakteri dari lada 

hitam merusak membran seldengan membatasi aktivitas enzim dan 

mengubah permeabilitas, yang mengakibatkan senyawa antimikroba 

dapat masuk ke dinding sel bakteri. Aktivitas Na/K-ATPase 

menurun, mengakibatkan senyawa antibakteri buah lada hitam dapat 

menahan metabolisme energi pada bakteri (Hui Tang, 2017). 

a) Flavonoid 

Mekanisme kerja flavonoid dalam menghambat fungsi membran sel 

adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler 

dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti 

dengan keluarnya senyawa intraseluler (Nuria, et al, 2009). 

Flavonoid dapat menghambat metabolisme energi dengan cara 

menghambat penggunaan oksigen oleh bakteri. Flavonoid 

menghambat pada sitokrom C reduktase sehingga pembentukan 
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metabolisme terhambat. Energi dibutuhkan bakteri untuk biosintesis 

makromolekul (Cushnie, 2005). Flavonoid bersifat lipofilik yang 

juga dapat mengganggu membran bakteri. Flavonoid juga 

menginaktivasi adhesi protein bakteri, enzim dan membran 

sitoplasma (Kumar, 2013). 

b) Tanin 

Tanin merupakan salah satu senyawa kimia yang termasuk dalam 

golongan polifenol yang diduga dapat mengikat salah satu protein 

yang dimiliki oleh bakteri dan apabila hal ini terjadi maka dapat 

merusak ketersediaan reseptor pada permukaan sel bakteri 

sehingga mengganggu proses metabolisme sel tersebut. Tanin 

telah dibuktikan dapat membentuk kompleks senyawa yang 

irreversibel dengan porin, suatu protein lengkap yang mana ikatan 

ini mempunyai efek penghambatan sintesis protein untuk 

pembentukan dinding sel (Hegerman, 2002). 

Tanin mempunyai sifat sebagai pengelat berefek spasmolitik. Efek 

spasmolitik ini juga dapat mengkerutkan dinding sel atau membran 

sel sehingga mengganggu permabilitas sel itu sendiri. Akibat 

terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas 

hidup sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. Efek 

antibakteri tanin antara lain melalui: reaksi dengan membran  sel, 

inaktivasi enzim, dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi 

genetik. Kemudian, senyawa tanin diduga berhubungan dengan 

kemampuannya dalam menginaktivasi adhesin mikroba, enzim, 
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dan protein transport pada membran sel (Naim, 2004). 

c) Alkaloid 

Alkaloid dari ekstrak lada hitam  memiliki mekanisme 

penghambatan dengan cara mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak 

terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. 

Dalam senyawa alkaloid juga terdapat gugus basa mengandung 

nitrogen yang mampu bereaksi dengan senyawa asam amino 

penyusun dinding sel bakteri dan DNA bakteri. Akibat reaksi 

tersebut maka akan terjadi perubahan struktur serta susunan asam 

amino sehingga menimbulkan perubahan keseimbangan genetik 

rantai DNA, kerusakan sel yang akan mendorong terjadinya lisis 

sel bakteri, dan menyebabkan kematian sel pada bakteri (Arista, et 

al., 2013). 

d) Antrakuinon 

Zat yang dikandung dalam tanaman lada hitam yang berperan sebagai 

antibakteri seperti antrakuinon. Zat antrakuinon yang terdapat dalam 

buah lada hitam merupakan suatu persenyawaan fenolik, sehingga 

mekanisme kerja sebagai antibakteri mirip dengan sifat-sifat fenol, 

yaitu menghambat bakteri dengan cara mendenaturasi protein, 

merubah morfologi sel, merusak struktur luar bakteri, membentuk 

kompleks ireversibel dengan asam amino yang menyebabkan 

inaktivasi protein dan kehilangan fungsinya (Fitri, 2005). 

 

 



13 

 

 

 

2.2 Tinjauan tentang S. typhi 

2.2.1 Klasifikasi bakteri S. typhi 

Domain : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Famili  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Salmonella 

Spesies : S. enterica 

Serotipe : Typhi 

       (Caswell, 2016) 

 

2.2.2 Struktur S. typhi 

Salmonella adalah jenis gram negatif berbentuk batang yang tidak 

memfermentasikan laktosa, tetapi menghasilkan H2S yang digunakan untuk 

identifikasi laboratorium. Salmonella memiliki panjang yang beragam. 

Salmonella dapat tumbuh pada media sederhana, akan tetapi hampir semua 

jenis salmonella tidak pernah memfermentasikan laktosa maupun sukrosa. 

(Jawetz, 2016). 

S. typhi adalah bakteri berbentuk batang, gram negatif. Bakteri  ini 

habitat normalnya adalah di usus hewan. S. typhi bersifat motil dengan 

peritrichous flagella, bersifat anaerobik fakultatif, tidak berspora, 

mempunyai panjang bervariasi dan termasuk dalam famili 

Enterobacteriaceae (Greenwood, et al, 2012).  
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 2.2.2.1 Kapsul 

Secara kimiawi kapsul terdiri dari sebagian besar air dan 

sebagian kecil kandungan padat. Bahan padat adalah polisakarida 

kompleks dan polipeptida, atau keduanya. Air tersebut adalah lendir 

longgar atau lendir bebas yang bersifat lengket dan dikeluarkan 

ekstraseluler oleh bakteri. 

Materi kimiawi dalam kapsul tersebut memiliki beberapa peran 

dalam interaksi dengan lingkungan eksternal. Dalam beberapa kasus 

kapsul telah ditunjukkan untuk melindungi terhadap fagositosis, 

tindakan litik invasi melengkapi dan bakteriofag. Dalam setidaknya 

tiga contoh antibodi yang ditujukan terhadap antigen kapsular, telah 

terbukti untuk melindungi terhadap infeksi. Kapsul juga memiliki 

peran dalam melindungi sel terhadap pengawetan (Greenwood et al, 

2012). 

  2.2.2.2 Dinding Sel 

Dinding sel dari bakteri gram negatif memiliki lapisan yang 

lebih tipis dari peptidoglikan, tetapi lapisan ini dibungkus oleh 

lapisan kompleks yang berasal dari makromolekul lipid yang 

biasanya disebut sebagai lapisan luar (Engelkirk, 2015). 

Lapisan selubung sel yang terletak di antara membran 

sitoplasma dan kapsul disebut dinding sel. Dinding sel merupakan 

stuktur bakteri yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk 

bakteri. Secara kimiawi, dinding sel bakteri terdiri atas 

peptidoglikan yang tersusun dari N-asetil glukosamin dan N-asetil 
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asam muramat. Pada S. typhi kandungan peptidoglikan pada dinding 

selnya lebih sedikit di banding gram positif terdiri dari satu lapisan 

peptidoglikan yang tebal. Selain peptidoglikan, dinding sel S. typhi 

juga mengandung lipopolisakarida, fosfolipid, lipoprotein yang 

berperan dalam proses masuknya bahan-bahan dari luar sel kedalam 

sel serta menentukan sifat pewarnaan Gram .  

Dinding sel S. typhi mengandung tiga komponen yang terletak di 

luar lapisan peptidoglikan: lipoprotein, membran luar, dan 

lipopolisakarida. 

a. Lipoprotein, molekul lipoprotein yang tidak lazim mengikat 

silang membran luar dan lapisan peptidoglikan. Lipoprotein 

mengandung 57 asam amino, merupakan pengulangan sekuens 

15 asam amino, yang terhubung melalui ikatan peptida dengan 

residu asam diaminopimelat dari rantai samping tetrapeptida 

peptidoglikan. 

b. Membran luar, merupakan struktur berlapis ganda. Lapisan 

sebelah dalamnya memiliki komposisi yang serupa dengan 

membran sitoplasma, sedangkan fosfolipid pada lapisan sebelah 

luar/ digantikan oleh molekul lipopolisakarida (LPS). 

Akibatnya, kedua lapisan ini tidak saling simetris. 

c. Lipopolisakarida (LPS), lipopolisakarida pada dinding sel gram 

negatif tersusun atas lipid kompleks yang disebut lipid A, yang 

padanya melekat sebuah polisakarida yang terbentuk dari sebuah 

inti dan sebuah rangkaian terminal dari unit yang berulang. LPS 
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melekat pada mebran luar. Kehadiran LPS dibutuhkan untuk 

fungsi banyak protein pada membran luar (Jawetz & Adelberg, 

2016).  

  2.2.2.3 Membran Sitoplasma 

Membran sitoplasma S. typhi adalah lapisan tipis elastis yang 

tebalnya 5-10 nm dan terletak di sebelah dalam dinding sel. 

Membran sitoplasma tersusun 60% protein dan 40% lipid yang 

umumnya berupa fosfolipid. Membran sitoplasma merupakan barier 

yang fungsinya mengatur keluar masuknya bahan-bahan dari dalam 

sel atau dari luar sel dan hanya bahan-bahan tertentu saja yang dapat 

melewatinya. Fngsi membran sitoplasma yang lain adalah mengatur 

masuknya bahan-bahan makanan dan nutrisi yang diperlukan 

bakteri untuk menghasilkan energi. Pada membran sitoplasma 

bakteri dapat ditemukan enzim-enzim yang mampu mengkatalisir 

reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pemecahan bahan 

makanan untuk menghasilkan energi. 

  2.2.2.4 Flagela 

Flagela merupakan filamen tipis menyerupai rambut yang 

panjang berpangkal pada membran sitoplasma dan menembus 

dinding sel. Strukturnya kompleks tersusun atas bermacam-macam 

protein termasuk flagelin yang membuat flagela berbentuk seperti 

tabung cambuk dan protein kompleks yang memanjangkan dinding 

sel dan membran sitoplasma untuk membentuk motor yang 

menyebabkan flagela berotasi. Flagela berbentuk seperti cambuk.  
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Bakteri yang memiliki flagela diseluruh permukaannya 

(perimeter) disebut bekteri peritrichous.  

Flagella penting secara medis, untuk dua alasan: 

1. Beberapa spesies dari bakteri yang motil (contoh; E. coli dan 

spesies Proteus) ialah penyebab tersering dari infeksi saluran 

kemih. Flagella kemungkinan berperan dalam patogenesis 

dengan menggerakkan bakteri dapat naik ke uretra hingga ke 

vesika urinaria/ kandung kemih. 

2. Beberapa spesies dari bakteri (contoh; spesies Salmonella) 

diidentifikasikan pada laboratorium klinis dengan 

menggunakan antibodi spesifik terhadap protein flagella 

(Levinson, 2016). 

Flagela digunakan bakteri sebagai alat gerak. S. typhi 

mempunyai tipe peritrichious flagela yaitu flagelanya terdapat 

diseluruh permukaan bakteri (Jawetz & Adelberg, 2016). 

Banyak bakteri gram negatif mempunyai permukaan bagian 

tubuh yang kaku yang disebut pili (dari bahasa Latin yang artinya 

“rambut”) atau fimbria (Latin”rumbai”). Organ ini lebih pendek dan 

lebih halus dari pada flagel. Seperti flagel, pili tersusun atas subunit 

protein struktural yang disebut pilin. Beberapa pili mengandung satu 

jenis pilin, sedangkan pili lainnya tersususn atas jenis pilin lain. 

Protein minor, yang terletak pada ujung pili, meyebabkan bakteri 

dapat melekat pada sel lain. Pili dibagi dalam dua kelas: pili biasa, 

yang berperan dalam perlekatan bakteri simbiotik/ patogen ke sel 
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penjamu, dan pili seksual yang berperan dalam perlekatan sel donor 

ke resepien pada proses konjugasi bakteri (Jawetz & Adelberg, 

2016). 

 
(Levinson, 2016) 

Gambar 2.2 

Flagela Peritrichous Salmonella (panah) 

  2.2.2.6 Pili (Fimbrie) 

Berbagai jenis bakteri gram negatif memiliki bagian 

tambahan berupa permukaan kaku yang disebut pili (rambut “L”) 

atau (Rumbai “L). Mereka memiliki panjang yang lebih pendek dan 

tipis dari flagela; mirip dengan flagella, pili ataupun fimbriae 

terbentuk dari struktur subunit protein yang disebut pilin (Jawetz & 

Adelberg, 2016). 

Fimbriae berjumlah lebih banyak dari flagela dan lebih 

pendek serta hanya sekitar setengah  tebalnya. Fimbriae tidak 

memiliki lengkung halus spiral yang dari flagella dan umumnya 

kurang lebih berbentuk lurus. Fimbriae tidak dapat terlihat pada 

mikroskop cahaya, tetapi dapat terlihat jelas menggunakan 

mikroskop elektron pada preparat. (Greenwood, et al 2012). 
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2.2.3 Struktur Antigen 

Antigen dari Salmonella, dinding sel O, Flagela H, dan Kapsul Vi 

penting untuk taksonomi dan tujuan epidemiologis (Levinson, 2016). 

Berbagai serotipe Salmonella memperlihatkan struktur antigen yang 

berbeda, seperti protein membran, porin, daerah inti dan antigen O dari 

lipopolisakarida (LPS), Flagela antigen H dam antigen Vi (Levinson, 2016). 

Antigen O, yang merupakan lapisan luar polisakarida pada dinding 

sel, digunakan untuk subdivisi dari Salmonella ke dalam grup A-I. Terdapat 

dua bentuk dari antigen H, yaitu fase 1 dan 2. Hanya satu dari dua protein 

H yang tersintesis pada satu waktu, tergantung dari gen mana yang tepat 

untuk transkripsi ke mRNA. Antigen Vi (Polisakarida berkapsul) adalah 

anti-fagosit dan sfaktor virulensi penting untuk S. typhi pada laboratorium 

klinis. (Levinson, 2016). 

Seperti semua Enterobacteriaceae, genus S. typhi memiliki tiga 

macam antigen utama dengan diagnostik: somatik, permukaan dan flagellar. 

a. Somatik (O) atau antigen dinding sel 

Somatik antigen yang stabil pada panas dan tahan alkohol. Antigen O 

disebut juga antigen dinding sel karena antigen tersebut merupakan 

bagian duter layer dari dinding sel bakteri gram negatif. Antigen O 

tersusun dari lipopolisakarida (LPS) yang membuat antigen ini bersifat 

endotoksin, resisten terhadap pemanasan 100°C, alkohol dan asam. 

Faktor-faktor O yang bertuliskan angka sama dan berkaitan erat, 

meskipun tidak selalu secara antigen identik. 
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b. Antigen permukaan (Antigen Vi) 

Antigen permukaan sering diamati di lain bakteri (E. Coli dan 

Klebsiella), yang dapat juga ditemukan di beberapa S. typhi. Antigen 

permukaan di S. typhi dapat menutupi antigen O. Satu antigen 

permukaan khusus yang dikenal: antigen Vi. Antigen Vi terjadi di hanya 

tiga serovar (dari sekitar 2.200): Typhi, Paratyphi C dan Dublin.  

c. Antigen flagellar (H) 

Antigen flagellar adalah protein panas. Pencampuran sel S. typhi 

dengan anti-sera flagel khusus memberikan pola khas aglutinasi 

(bakteri melekat pada satu sama lain dengan flagel mereka). Juga, 

antibodi-antiflagel dapat melumpuhkan bakteri sesuai dengan antigen 

H. 

 
(Greenwood, 2012) 

Gambar 2.3 

Flagela S. typhi yang membawa antigen H (tanda panah) 

 

2.2.4 Metabolisme Bakteri 

Metabolisme merupakan jumlah keseluruhan reaksi biokimiawi 

yang terjadi pada makhluk hidup (termasuk bakteri). Reaksi kimiawi dalam 

proses metabolisme tersebut dapat berjalan baik oleh karena ditunjang 

adanya sistem enzim yang memadai dan kompleks. Dalam melakukan 
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proses metabolisme,  selain memerlukan energi, bakteri juga menghasilkan 

energi yang digunakan  untuk biosintesis, pertumbuhan, pergerakan 

(motility), serta untuk keperluan lain. 

Energi yang diperlukan untuk tumbuh, berkembang biak dan 

penggantian sel  yang  menyusunnya  diperoleh  dari  bahan-bahan  yang  

ada  di sekelilingnya. Semua kegiatan yang terjadi setelah masuknya bahan 

makanan ke dalam sel disebut metabolisme (Jawetz & Adelberg, 2016). 

2.2.5 Pertumbuhan S. typhi 

Untuk tumbuh, S. typhi memerlukan semua unsur dalam bahan 

organiknya dan seluruh ion pelengkap yang diperlukan untuk proses kerja 

dan katalisis. Selain itu, harus ada sumber energi untuk menghasilkan gaya 

gerak proton dan memungkinkan terjadinya sintesis makromolekuler. 

Kebutuhan zat makanan dan sumber energi metabolik pada mikroorganisme 

sangat beragam. Kuman tumbuh pada suasana aerob dan fakultatif anaerob, 

pada suhu 15-41°C (suhu pertumbuhan optimum 37°C) dan pH 

pertumbuhan 6-8.  

Tiga mekanisme utama untuk menghasilkan energi metabolik 

adalah fermentasi, respirasi, dan fotosintesis. Jika organisme sedang 

tumbuh, sekurangnya satu mekanisme tersebut harus digunakan (Jawetz & 

Adelberg, 2016).  

 



22 

 

 

 

 
(Pommerville, 2018) 

Gambar 2.4 

Gambaran kultur plate S. typhi 

2.2.7 Daya Tahan 

Kuman mati pada suhu 56° C dan pada kondisi kering. Dalam air 

bisa tahan selama 4 minggu. Hidup subur pada medium yang mengandung 

garam empedu, tahan terhadap zat warna hijau brilian dan senyawa    

natrium tetrationat, dan natrium deoksikoholat. Senyawa-senyawa ini 

menghambat pertumbuhan kuman kolifrom sehingga se’nyawa-senyawa 

tersebut dapat digunakan di dalam media untuk isolasi kuman S. typhi 

(Jawetz & Adelberg, 2016). 

2.2.8 Patogenitas S. typhi 

 Spesies Salmonella adalah ragam patogen gram negatif intraseluler 

yang bertanggung-jawab terhadap berbagai penyakit yang menghasilkan 

morbiditas dan mortalitas yang cukup seignifikan pada hewan maupun 

manusia. (Coburn and Grassl, 2006). 

Pada manusia, akibat dari infeksi Salmonella terutama bergantung pada 

serovar yang menginfeksi; Sementara serovar non-tifoidal seperti 

Salmonella enterica serovar Typhimurium, khas nya adalah menyebabkan 

gastroenteritis yang dapat sembuh dengan sendiri, serovar tifoidal seperti 
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Salmonella enterica serovar Typhi dan Salmonella enterica serovar 

Paratyphi, yang dapat menyebabkan penyakit sistemik demam tifoid. 

(Coburn and Grassl, 2006). 

Kuman Salmonella di usus halus melakukan penetrasi ke dalam 

epitel, kuman terus melalui lapisan epitel masuk ke dalam jaringan subepitel 

sampai di lamina propria. Mekanisme biokimia pada saat penetrasi tidak 

diketahui dengan jelas tetapi tampak proses menyerupai fagositosis. Pada 

saat kuman mendekati lapisan epitel, brush border berdegenerasi dan 

kemudian kuman masuk ke dalam sel. Mereka dikelilingi membran 

sitoplasma yang inverted, seperti vakuol fagositik. Terkadang penetrasi ke 

dalam epitel terjadi pada intracellular junction. Setelah penetrasi ke 

organisme difagosit oleh makrofag, berkembang biak dan dibawa oleh 

makrofag ke bagian tubuh yang lain. 

2.2.9 Patogenesis S. typhi 

S. typhi adalah organisme yang kompleks yang memproduksi 

berbagai faktor virulensi, termasuk antigen permukaan (surface antigen), 

faktor-faktor  yang berperan pada invasi, endotoksin, sitotoksin, dan 

enterotoksin. Peranan masing-masing faktor dalam patogenesis infeksi S. 

typhi bervariasi, tergantung serotipe yang menyebabkan infeksi dan sistem 

hospesnya, karena S. typhi. dapat menimbulkan sindroma yang berbeda 

pada hospes yang lain. Namun demikian, banyak serotipe yang memiliki 

hospes spesifik. Misalnya, S. typhi menyebabkan sindroma yang mirip 

dengan demam tifoid pada hospes alamiah mencit, tetapi  pada manusia 

hanya menimbulkan gastroenteritis yang sembuh spontan. S. typhi terbatas 
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menimbulkan penyakit pada manusia, sedangkan pada hewan tidak 

menimbulkan penyakit bila diberikan peroral. 

Beberapa spesies S. typhi menghasilkan enterotoksin yang serupa 

dengan enterotoksin yang dihasilkan oleh Enteroxigenic E.coli baik yang 

termolabil maupun yang termostabil. S. typhi, S. enteritidis menghasilkan 

enterotoksin yang termolabil, toksin diduga berasal dari dinding sel atau 

membran luar. Aktivitas toksin dapat diukur dengan cara rabbit ileal loop 

dan suckling mouse assay (Todar, 2009). 

Organisme ini hampir selalu masuk rute oral, biasanya bersama 

makanan atau minuman yang terkontaminasi. Dosis infektif rata-rata untuk 

menimbulkan infeksi klinis atau subklinis pada manusia adalah 10
5 

- 10
8 

S. 

typhi (mungkin  cukup dengan 10
3 

organisme S. typhi). Beberapa faktor 

pejamu yang menimbulkan resistansi terhadap infeksi S. typhi adalah 

keasaman lambung, flora mikroba usus dan kekebalan usus. S. typhi yang 

tertelan mencapai usus halus, masuk ke dalam aliran limfatik dan kemudian 

masuk ke aliran darah. Organisme ini dibawa oleh darah ke berbagai organ 

termasuk usus. S. typhi bermultiplikasi di jaringan  limfoid usus dan 

diekskresikan di dalam feses. Lesi utama adalah hyperplasia dan nekrosis 

jaringan limfoid (misal, Peyer's patch), hepatitis, nekrosis fokal di hati, serta 

inflamasi pada kandung empedu, periosteum dan organ lainnya (Jawetz & 

Adelberg, 2016). 

Organisme ini hampir selalu masuk melalui oral, biasanya dengan 

mengkontaminasi makanan dan minuman. Ketika S. typhi mencapai usus 

kecil  dan masuk ke dalam folikel-folikel limfe yang terdapat pada 
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submukosa dan mukosa usus kecil, kemudian masuk ke aliran darah, hal ini 

disebut fase bakterimia pertama. Lalu mereka dibawa oleh darah ke 

beberapa organ yakni hati dan  empedu,  setelah  melewati  kapiler-kapiler  

hati  dan  akhirnya  sampai  pada kanalikuli empedu, setelah itu S. typhi 

menginvasi usus kecil untuk kedua kalinya yang akan menyebabkan lesi 

yang luas pada jaringan limfe usus kecil daripada invasi yang pertama, hal 

ini disebut fase bakterimia kedua. Selain itu di dalam plaque of peyer, S. 

typhi menginduksi reaksi hipersensitivitas tipe lambat, hiperplasia jaringan 

dan nekrosis organ sehingga dapat menyebabkan perdarahan saluran cerna 

(Widodo, 2014). 

2.2.10 Uji Laboratorium Diagnostik 

Penegakan diagnosis demam tifoid menjadi cukup sulit bila tidak 

adanya gejala atau tanda yang spesifik. Di daerah endemis, demam lebih 

dari 1 minggu yang tidak diketahui penyebabnya harus dipertimbangkan 

sebagai demam tifoid sampai terbukti penyebabnya. Beberapa pemeriksaan 

penunjang yang sering digunakan untuk mendiagnosis demam tifoid terdiri 

dari pemeriksaan darah tepi, identifikasi kuman melalui isolasi atau biakan, 

identifikasi kuman melalui uji serologis, serta identifikasi kuman secara 

molekuler. Diagnosis pasti demam tifoid ditegakkan bila ditemukan bakteri 

Salmonella typhi dalam biakan darah, urin, feses, atau sumsum tulang. 

A. Spesimen 

Darah untuk biakan harus diambil berulang kali. Pada 

demam enterik dan septikemia, biakan darah sering kali positif 

dalam minggu pertama penyakit. Biakan sumsum tulang mungkin 
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berguna. Biakan urine mungkin positif setelah minggu kedua. 

Spesimen tinja juga harus diambil berulang kali. Pada 

demam enterik, feses memberikan hasil positif sejak minggu kedua 

atau ketiga; pada enterokolitis, kultur feses positif dalam minggu 

pertama.  

Biakan drainase duodenum yang positif memastikan 

terdapatnya salmonella dalam saluran empedu carrier. 

Macam-macam pemeriksaan mikrobiologis untuk 

mendeteksi etiologi penyakit infeksi dari spesimen: 

1. Pemeriksaan langsung 

Meliputi pemeriksaan secara mikroskopis langsung dari 

sampel dengan atau tanpa pewarnaan dengan cara dibuat  

sediaan/ preparat pada object glass. 

(Murray, 2013) 

Gambar 2.5 

Pewarnaan Gram dari S. typhi dari kultur darah positif. 

a. Sampel bakteri S. typhi diidentifikasi dengan perwarnaan gram. 

Pada bakteri S. typhi akan memperlihatkan warna merah dan 

berbentuk batang. 
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2. Pemeriksaan tidak langsung 

a. Kultur/ Biakan 

Diperlukan metode/ teknik isolasi dan identifikasi yang 

berfungsi untuk menumbuhkan dan mengidentifikasi 

jenis mikroba penyebab/ etiologi secara in vitro maupun 

in vivo. Diperlukan pula jenis media atau bahan yang 

digunakan sevagai substrat untuk pertumbuhan mikroba 

penyebab. 

b. Teknik biomolekuler/ genetik 

PCR (Polymerase Chain Reaction) Pemeriksaan PCR 

menggunakan primer H1-d dapat digunakan untuk 

mengamplifikasi gen spesifik S. typhi dan merupakan 

pemeriksaan yang cepat dan menjanjikan. Pemeriksaan 

PCR memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih 

tinggi daripada biakan kuman, uji widal, dan tes tubex. 

c. Uji Biokimia 

Dapat digunakan untuk identifikasi bakteri secara 

fisiologis berdasarkan reaksi biokimia. 

Uji IMVIC (Indol, Methyl red, Voges proskauer, Citrate) 

adalah uji biokimia dengan media biakan Indol, Methyl red, Voges 

proskauer, Citrate untuk mengetahui produksi Indol, Methyl red, 

Voges proskauer, Citrate (Faridz, Hafiluddin 2007). 

a. Uji Indol 

1. Hasil reaksi positif ditandai dengan adanya bentuk cincin 
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merah pada lapisan atas media, sedangkan hasil reaksi 

negatif ditandai dengan terbentuknya cincin kuning. 

2. Pada bakteri S. typhi akan memperlihatkan hasil negatif. 

b. Uji Methylen red 

1. Hasil uji positif ditandai adanya warna merah dan hasil 

reaksi negatif ditandai adanya warna kuning. 

2. Pada bakteri S. typhi akan memperlihatkan hasil positif. 

c. Uji Voges proskauer 

1. Hasil reaksi positif ditandai adanya warna merah muda eosin 

dalam waktu 2 jam. 

2. Pada bakteri S. typhi akan memperlihatkan hasil negatif. 

d. Uji Citrate 

1. Hasil uji positif ditandai dengan terbentuknya kekeruhan 

pada media. 

2. Pada bakteri S. typhi akan memperlihatkan hasil negatif. 

e. Uji Motilitas 

1. Bakteri yang dinyatakan positif motil atau bergerak akan 

ditunjukkan dengan adanya kekeruhan pada media uji yang 

menunjukkan pertumbuhan koloni bakteri. 

2. Pada bakteri S. typhi akan memperlihatkan hasil positif. 

f. Uji Urease 

1. Pada bakteri S. typhi akan memperlihatkan hasil negatif. 

(Badan Standarisasi Nasional, 2013). 

g. Perbenihan 
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Salmonella membentuk asam dan kadang-kadang gas dari 

glukosa  dan manosa, serta membentuk H2S dari thiosulfat.  

B. Metode bakteriologi untuk Isolasi Salmonella 

1. Biakan pada medium diferensial  

Medium EMB, MacConkey, atau deoksikolat memungkinkan 

deteksi cepat organisme yang tidak memfermentasikan laktosa 

(bukan hanya Salmonella dan Shigella, tetapi juga Proteus, 

Serratia, Pseudomonas, dan sebagianya). Medium bismut sulfit 

memungkinkan deteksi cepat Salmonella yang membentuk 

koloni hitam karena produksi H2S. Banyak Salmonella 

menghasilkan H2S 

(Goering, 2019) 

Gambar 2.6 

Gambaran bakteri gram negatif (Salmonella spp.) pada XLD agar, 
produksi H2S dan tidak memfermentasikan laktosa (Panah C). 

 

2. Biakan pada medium selektif 

Biakan pada medium selektif. Spesimen diletakkan pada SS 

agar, agar enterik Hektoen, XLD, atau agar deoksikolat-sitrat, 

yang membantu pertumbuhan S. typhi dan shigella melebihi 

Enterobacteriaceae lain. 
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3. Biakan pada medium yang diperkaya 

Spesimen (baiasanya feses) juga diletakkan di dalam selenit F 

atau kaldu tetrationat, keduanya menghambat replikasi bakteri 

normal usus dan memungkinkan  multiplikasi S. typhi. Setelah 

inkubasi selama 1-2 hari, spesimen tersebut diletakkan pada 

medium diferensial dan medium selektif. 

4. Identifikasi akhir 

Koloni yang dicurigai pada medium padat diidentifikasi dengan 

pola reaksi biokimia dan uji aglutinasi slide dengan serum 

spesifik. 

C. Metode Serologi 

Teknik serologi digunakan untuk mengidentifikasi biakan 

yang tidak diketahui dengan serum yang telah diketahui dan juga 

dapat digunakan untuk menetukan titer antibodi pada pasien yang 

tidak diketahui penyakitnya, walaupun penentuan titer antibodi ini 

tidak terlalu bermanfaat untuk diagnosis infeksi S. typhi . 

1. Uji aglutinasi. Pada pemeriksaan ini, serum yang telah 

diketahui dan  biakan  yang  tidak  diketahui  dicampur  di  

atas  slide.  Bila terjadi gumpalan, dapat dilihat dalam 

beberapa menit. Pemeriksaan ini terutama berguna untuk 

identifikasi preliminer biakan dengan cepat. Terdapat alat- 

alat untuk meng-aglutinasi dan menetukan serogrup S. typhi 

melalui antigen O-nya: A, B, C1, C2, D, dan E, yang dijual 

bebas di pasaran. 
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2. Uji aglutinasi pengenceran tabung (tes Widal). Aglutinin 

serum meningkat tajam selama minggu kedua dan ketiga 

pada infeksi S. typhi. Sedikitnya dua spesimen serum, yang 

diambil dengan selang waktu 7-10 hari, dibutuhkan utuk 

membuktikan adanya kenaikan titer antibodi. Pengenceran 

serial (dua kali lipat) dari serum yang tidak diketahui diuji 

terhadap antigen S. typhi. Interpretasi hasilnya adalah 

sebagai berikut: (1) Titer O yang tinggi/meningkat (≥ 1:160) 

menandakan adanya infeksi aktif, (2) Titer H yang tinggi (≥ 

1:160) menunjukan riwayat imunisasi atau infeksi di masa 

lampau. (3) Titer antibodi yang tinggi terhadap antigen Vi 

timbul pada beberapa carrier. Hasil pemeriksaan serologi 

pada infeksi S. typhi harus diinterpretasikan dengan hati-hati. 

Kemungkinan adanya antibodi yang bereaksi silang, 

membatasi penggunaan serologi dalam diagnosis infeksi S. 

typhi (Jawetz & Adelberg, 2016). 

3. Tes Tubex 

Tes tubex merupakan salah satu dari uji serologis yang 

menguji aglutinasi kompetitif semikuantitatif untuk 

mendeteksi adanya antibodi IgM terhadap antigen 

lipopolisakarida (LPS) O-9 S. typhi dan tidak mendeteksi 

IgG. Tes tubex memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang 

lebih baik daripada uji widal. Sensitivitasnya mampu 

ditingkatkan melalui penggunaan partikel berwarna, 
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sedangkan spesifisitasnya ditingkatkan dengan penggunaan 

antigen O9. Antigen ini spesifik dan khas pada Salmonella 

serogrup D. Tes ini dapat menjadi pemeriksaan yang ideal 

dan dapat digunakan untuk pemeriksaan rutin karena 

prosesnya cepat, akurat, mudah dan sederhana. Respon 

terhadap antigen O9 berlangsung cepat karena antigen O9 

bersifat imunodominan yang mampu merangsang respon 

imun, sehingga deteksi anti‐O9 dapat dilakukan pada hari 

ke-4 hingga ke-5 (infeksi primer) dan hari ke-2 hingga ke-3 

(infeksi sekunder).  

D. Tes Amplifikasi Asam Nukleat 

Seperti yang telah disebukan untuk Shigella, tersedia beberapa 

NAATs komersial untuk deteksi langsung Salmonella dalam sampel 

tinja pasien dengan diare akut.  

2.2.11 Pengobatan 

Menurut Widodo (2014), pengobatan demam tifoid sampai saat ini 

masih menganut trilogi penatalaksanaan, yaitu: 

a. Istirahat dan Perawatan 

Tirah baring dan perawatan professional bertujuan untuk mencegah 

komplikasi dan mempercepat penyembuhan. Pasien harus tirah baring 

absolut sampai minimal 7 hari bebas demam atau kurang lebih selama 

14 hari. Mobilisasi dilakukan bertahap, sesuai dengan pulihnya 

kekuatan pasien. Dalam perawatan perlu sekali dijaga hygiene 

perseorangan, kebersihan tempat tidur, pakaian dan peralatan yang 
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dipakai oleh pasien. Pasien dengan kesadaran menurun, posisinya perlu 

diubah-ubah untuk mencegah dekubitus dan pneumonia hipostatik. 

b. Diet dan Terapi Penunjang (simtomatik dan suportif) 

Diet merupakan hal penting dalam proses penyembuhan demam 

tifoid, karena makanan yang kurang akan menurunkan keadaan umum 

dan gizi sehingga proses. penyembuhan akan semakin lama. 

Di masa lampau penderita demam tifoid diberi bubur saring, 

kemudian bubur kasar dan akhirnya nasi sesuai tingkat kesembuhan  

pasien. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

makanan padat dini, yaitu nasi dengan lauk pauk rendah selulosa 

(pantang sayuran dan serat kasar) dapat diberikan dengan aman, juga 

diperlukan pemberian vitamin dan mineral yang cukup untuk 

mendukung keadaan umum pasien. Diharapkan dengan menjaga 

keseimbangan dan homeostasis, sistem imun akan tetap berfungsi 

dengan optimal. 

c. Pemberian Antimikroba 

Obat-obat yang sering digunakan adalah kloramfenikol, tiamfenikol, 

kotrimoksazol, ampisilin, amoksisilin, sefalosporin generasi ketiga, dan 

golongan fluorokuinolon. 

2.2.11.1 Mekanisme kerja antimikroba 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dibagi lima 

kelompok : (a) yang mengganggu metabolisme sel mikroba; (b) 

yang menghambat sintesis dinding sel mikroba; (c) yang 

mengganggu permeabilitas membran sel mikroba; (d) yang 
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menghambat sintesis protein sel mikroba; (e) yang menghambat 

sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba (Setiabudy, 2007). 

a. Antimikroba yang menghambat metabolisme sel mikroba  

Mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan 

hidupnya. Berbeda dengan mamalia yang mendapatkan asam folat 

dari luar, kuman patogen harus mensintesis sendiri asam folat dari 

asam para amino benzoat (PABA) untuk kebutuhan hidupnya. 

Apabila antimikroba menang bersaing dengan PABA untuk 

diikutsertakan dalam pembentukan asam folat, maka terbentuk 

analog asam folat yang non-fungsional. Akibatnya, kehidupan 

mikroba akan terganggu (Setiabudy, 2007). 

b. Antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba 

Dinding sel bakteri, terdiri dari polipeptidoglikan yaitu suatu 

kompleks polimer mukopeptida (glikopeptida). Antimikroba 

menghambat reaksi yang paling dini dalam proses sintesis dinding 

sel. Oleh karena tekanan osmotik  dalam sel kuman  lebih  tinggi 

daripada  diluar  sel  maka kerusakan dinding sel kuman akan 

menyebabkan terjadinya lisis, yang merupakan dasar efek 

bakterisidal pada kuman yang peka (Setiabudy, 2007). 

c. Antimikroba yang menghambat permeabilitas membran sel 

mikroba 

Antimikroba   sebagai   senyawa   amonium-kuartener 

(polimiksin) dapat merusak membran sel setelah bereaksi dengan 

fosfat pada fosfolipid membran sel mikroba. Polimiksin tidak efektif 
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terhadap kuman gram- positif karena jumlah fosfor bakteri ini 

rendah. Kuman gram negatif yang menjadi resisten terhadap 

polimiksin, ternyata jumlah fosfornya menurun (Setiabudy, 2007). 

d. Antimikroba yang menghambat sintesis protein mikroba 

Untuk kehidupannya, sel mikroba perlu mensintesis berbagai 

protein. Sintesis protein berlangsung di ribosom, dengan bantuan 

mRNA dan tRNA. Pada bakteri, ribosom terdiri atas sub unit, yang 

berdasarkan konstanta sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 3OS 

dan 5OS. Untuk berfungsi pada sintesis protein, kedua komponen 

ini akan bersatu pada pangkal rantai mRNA menjadi ribosom 7OS. 

Antimikroba berikatan dengan komponen ribosom 3OS dan 

menyebabkan kode pada  mRNA salah dibaca oleh tRNA pada 

waktu sintesis protein. Akibatnya akan terbentuk protein yang 

abnormal dan nonfungsional bagi sel mikroba. Antimikroba lain 

berikatan dengan ribosom 5OS dan menghambat translokasi 

kompleks tRNA-peptida dari lokasi asam amino ke lokasi peptida.  

Akibatnya,  rantai  polipeptida  tidak  dapat  diperpanjang  karena 

lokasi asam amino tidak dapat menerima kompleks tRNA-asam 

amino yang baru (Setiabudy, 2007). 

e. Antimikroba yang menghambat sintesis atau merusak asam 

nukleat sel mikroba 

Antimikroba berikatan dengan enzim polimerase-RNA (pada 

sub- unit) sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim 

tersebut. Golongan kuinolon menghambat enzim DNA girase pada 
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kuman yang fungsinya menata kromosom yang sangat panjang 

menjadi bentuk spiral hingga bisa muat dalam sel kuman yang kecil 

(Setiabudy, 2007). 

  2.2.11.2 Mekanisme   Resistensi Terhadap Antimikroba 

Ada  5  mekanisme  resistensi  kuman  terhadap   

antimikroba, yaitu: (a) perubahan tempat kerja obat pada mikroba 

(b) mikroba menurunkan permeabilitasnya sehingga obat sulit 

masuk ke dalam sel (c) inaktivasi obat oleh mikroba (d) mikroba 

membentuk jalan pintas untuk menghindari tahap yang dihambat 

oleh antimikroba (e) meningkatkan produksi enzim yang dihambat 

oleh antimikroba (Setiabudy, 2007). 

   2.2.11.3   Uji Kepekaan Terhadap Antimikroba (In Vitro) 

a. Metode Dilusi Tabung 

Cara ini digunakan untuk menentukan KHM (Kadar Hambat 

Minimal) dan KBM (Kadar Bunuh Minimal) dari obat antimikroba.  

Prinsip dari metode dilusi yaitu: menggunakan satu seri tabung 

reaksi yang diisi media cair dan sejumlah tertentu sel mikroba yang 

diuji. Kemudian masing-masing tabung diisi dengan antimikroba 

yang telah diencerkan secara serial. Selanjutnya, seri tabung 

diinkubasikan pada suhu 37°C selama 18-24 jam dan diamati 

terjadinya kekeruhan pada tabung.  

Konsentrasi terendah antimikroba pada tabung yang ditunjukkan 

dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada 

pertumbuhan mikroba) adalah KHM dari antimikroba. Selanjutnya 
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biakan dari semua tabung yang jernih diinokulasikan pada media 

agar padat, diinkubasikan dan keesokan harinya diamati ada 

tidaknya koloni mikroba yang tumbuh. Konsentrasi terendah 

antimikroba pada biakan padat yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya pertumbuhan koloni mikroba adalah KBM dari mikroba 

terhadap bakteri uji (Jawetz & Adelberg, 2016). 

b. Metode Difusi Cakram 

Tes ini dikerjakan dengan menggunakan cakram kertas saring 

yang mengandung bahan antimikroba yang telah ditentukan 

kadarnya. Cakram tersebut kemudian ditanam pada media 

perbenihan agar padat yang telah diberi bakteri uji, kemudian 

diinkubasikan pada suhu 37°C
 
selama 18-24 jam. 

Selanjutnya diamati dan dihitung diameter area hambatan yang 

terbentuk sebagai daya hambat bahan antimikroba terhadap bakteri 

uji. Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan bahan antimikroba, 

apakah isolate mikroba sensitif atau resisten terhadap obat dapat 

dilakukan dua cara yaitu cara Kirby Bauer dan Joan Stokes. Cara 

Kirby Bauer adalah dengan membandingkan diameter area jernih 

(Zona hambatan) disekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat 

oleh NCCLS. Dengan tabel  NCCLS dapat diketahui kriteria 

sensitif, sensitif-intermediet, atau resisten. Sedangkan cara Joan 

Stokes yaitu dengan membandingkan radius zona hambatan yang 

terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya  

terhadap  obat  tersebut  dengan  isolate  bakteri  yang  diuji.  
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Pada cara Joan Stokes, prosedur uji kepekaan untuk bakteri 

kontrol dan bakteri uji dilakukan bersama-sama dalam satu piring 

agar (Jawetz, 2016). 


