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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Sarang Semut 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Sarang Semut 

Tanaman sarang semut memiliki 

klasifikasi sebagai berikut (Subroto & 

Hendro , 2008): 

Divisi  : Tracheophyta  

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Lamiidae 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus  : Myrmecodia 

Spesies  : Myrmecodia beccarii 

Myrmecodia lamii 

Myrmecodia platytyrea 

Myrmecodia tuberose 

Myrmecodia pendans 

 

2.1.2 Nama Daerah 

Di Indonesia, tanaman sarang semut memiliki nama yang beragam. 

Di Papua, tanaman sarang semut disebut nongon. Di Jawa dikenal sebagai 

urek-urek polo. Sedangkan di Sumatera disebut kepala beruk dan rumah 

semut (Yati, 2016). 

2.1.3 Morfologi Tanaman Sarang Semut 

Tumbuhan Sarang semut (Myrmecodia pendans) merupakan 

tumbuhan epifit yang menggantung atau menempel pada tumbuhan lain yang 

lebih besar, batangnya menggelembung dan di dalamnya banyak terdapat 

ruang atau rongga kecil yang banyak dihuni oleh semut. Tumbuhan sarang 

semut banyak tumbuh di Kalimantan, Sumatra, Papua Nugini, Filipina, 

Kamboja, Malaysia, Cape York, Kepulauan Solomon dan Papua. Tanaman 

Gambar 2. 1 Tanaman Sarang Semut 
(Anonim, diakses Maret 2019) 
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sarang semut paling banyak ditemukan di padang rumput, di hutan dan daerah 

pertanian terbuka dengan ketinggian sekitar 600 m dan jarang ditemukan di 

hutan tropis dataran rendah. Sarang semut banyak juga ditemukan menempel 

pada beberapa pohon, umunya di pohon berkayu seperti pohon kayu putih, 

cemara gunung, kaha, dan pohon beech, tetapi jarang pada pohon – pohon 

dengan batang halus dan rapuh. Adapun secara morfologi sarang semut 

mempunyai ciri – ciri sebagai berikut (Yati, 2016): 

a. Umbi 

Umbi pada tumbuhan sarang semut umumnya berbentuk bulat saat 

muda, kemudian menjadi lonjong memendek atau memanjang setelah 

tua. Umbinya hampir berduri. Keunikan dari tumbuhan ini terletak 

dalam umbinya dimana banyak koloni semut yang bersarang pada 

umbi sehingga terbentuk lubang – lubang atau labirin didalamnya. Di 

habitat aslinya, umbi sarang semut dihuni oleh ratusan semut. 

Berdasarkan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Zoologi 

mengidentifikasi bahwa semut yang ada di dalam labirin umbi sarang 

semut adalah jenis Ochetellus sp. dimana simbiosis mutualisme terjadi 

antara semut dan tanaman Myrmecodia. Semut akan melindungi 

Myrmecodia dari herbivore dan predator lain dan Myrmecodia 

menjadi rumah yang nyaman sekaligus menyediakan sumber pakan 

untuk kelangsungan hidup koloni semut (Yati, 2016). 

b. Batang 

Tumbuhan sarang semut ini memang jarang bercabang, biasanya 

hanya satu cabang. Batang pada cabang tersebut tebal dan ruasnya 

pendek dan memiliki warna coklat muda hingga abu-abu (Yati, 2016). 

c. Daun 

Daun sarang semut tunggal, bertangkai, tersusun menyebar namun 

lebih banyak terkumpul diujung batang, dan berwarna hijau. 

Berbentuk jorong, panjang 20-40 cm, lebar 5-7 cm. helaian agak tebal, 

lunak dengan ujung tumpul dan pangkal meruncing. Bagian tepi rata, 

permukaan halus, dan tulang daun berwarna merah (Florentinus, 

2013). 
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d. Bunga 

Pembungaan dimulai sejak terbentuknya beberapa ruas (intermodal) 

pada tiap buku, bungan berwarna putih. Sarang semut adalah jenis 

tanaman yang bisa melakukan penyerbukan sendiri (Yati, 2016). 

2.1.4 Distribusi Tanaman Sarang Semut 

Sarang semut merupakan tumbuhan yang berasal dari Papua. 

Walaupun sarang semut ini tidak hanya terdapat di Papua, namun keragaman 

sarang semut di pulau tersebut paling tinggi, sampai 10 varietas. Sebaran 

Myrmecodia tuberosa, juga terdapat di Ambon, Sumatera Barat, Sulawesi 

Utara, dan Kalimantan. Sarang semut tersebar dari hutan bakau dan pohon-

pohon di pinggir pantai hingga ketinggian 2.400 m diataas permukaan laut. 

Tanaman sarang semut juga banyak ditemuka di padang rumput, di hutan dan 

daerah pertanian terbuka dengan ketinggian sekitar 600 m dan jarang 

ditemukan di hutan tropis dataran rendah (Yati, 2016). 

Tumbuhan sarang semut juga banyak dijumpai bukan hanya di 

Indonesia tetapi juga dinegara lain, seperti Papua Nugini, Filipina, Kamboja, 

Malaysia, Cape York, dan Kepulauan Solomon (Lok & Tan., 2009). 

2.1.5 Kandungan Fitokimia Tanaman Sarang Semut 

Analisis kimia menunjukkan bahwa tanaman sarang semut 

mengandung senyawa-senyawa kimia dari golongan flavonoid, tannin, 

tokoferol, multimineral dan polisakarida (Subroto, 2007). Tanaman  sarang  

semut  mengandung  flavonoid,  tanin,  antioksidan tokoferol (vitamin E) dan 

beberapa  mineral  penting  untuk  tubuh  seperti kalsium, natrium, kalium, 

seng, besi, fosfor dan magnesium. Flavonoid merupakan  antioksidan  alami  

yang  mampu  bertindak sebagai  pereduksi radikal hidroksil,  superoksida  

dan  radikal  peroksil  (Yuanita et al., 2014). 
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Komposisi kimia umbi sarang semut disajikan pada Tabel: 

Tabel II. 1 Sifat Fisik dan Komposisi Kimia Umbi dua Spesies Sarang Semut 
(Myrmecodia) Asal Papua (Murtiningrum et al., 2018). 

Komponen 
Spesies saarang semut 

M. tuberose M. pendens 

Kadar air (%bb) 92,24 ± 0,28 a 92,98 ± 1,74 a 

Kadar abu (%bk) 16,86 ± 1,95 a 16,86 ± 4,19 a 

Kadar lemak (%bk) 9,04 ± 0,14 a 3,67 ± 0,77 b 

Kadar protein (%bk) 7,35 ± 0,58 a 5,66 ± 1,27 a 

Karbohidrat (%bk) 66,72 ± 2,34 a 73,80 ± 6,23 a 

Kalsium (%bk) 0,33 ± 0,00 a 220,43 ± 40,06 b 

Magnesium (%bk) 0,36 ± 0,00 a 129,58 ± 33,53 b 

Fosfor (%bk) 0,31 ± 0,05 a 0,49 ± 0,12 a 

Total fenol (ppm) 463 ± 41 a 3.329 ± 789 b 

*Ket : huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,05) 

Total fenolik adalah komponen fenolik yang merupakan metabolit 

sekunder yang paling tersebar luas dalam tanaman dan terdisi dari ribuan 

komponen. Fenolik dalam tanaman khususnya berperan untuk melindungi 

mereka dari stress radikal bebas pada kondisi fotosintetik dan cahaya 

ultraviolet, dan beraksi untuk melawan herbifora dan pathogen. Ditambahkan 

pula bahwa komponen fenolik juga sangat berperan dalam pembentukan 

warna dan rasa pada bahan pangan dan berpotensi sebagai antioksidan 

(Gazzani et al., 1998; Shahidi, 2002; Ismail et al., 2004). Jenis senyawa fenol 

yang terdapat dalam sarang semut adalah flavonoid, tokoferol, dan tannin 

(Adijaya et al., 2006). 

Tumbuhan sarang semut (Myrmecodia pendans) mengandung 

senyawa-senyawa kimia dari golongan flavonoid dan tannin yang diketahui 

mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Flavonoid berperan 

sebagai antibiotik, antivirus untuk virus HIV dan herpes (Wimpy et al., 2014). 
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Menurut Mardany et al., 2016 skrining  fitokimia  terhadap serbuk 

simplisia  dan  ekstrak  etanol  tumbuhan  sarang semut mengandung senyawa  

aktif golongan  flavonoid, tanin  dan  saponin.  

Menurut penelitian Wimpy & Suharyanto tahun 2014 Tumbuhan  

Sarang semut mengandung  saponin, flavonoid, dan tannin. 

2.1.6 Manfaat Tanaman Sarang Semut Sebagai Herbal Medicine 

Sarang semut sangat dikenal oleh masyarakat asli Papua sebagai 

tanaman obat yang ampuh untuk beberapa jenis penyakit. Hasilnya, secara 

empiris, air rebusan (dekoktum) ekstrak sarang semut dipercaya dapat 

mengobati berbagai macam penyakit seperti jantung, tumor, kanker, wasir, 

TBC, rematik, maag, asam urat, stroke, gangguan fungsi ginjal dan prostat. 

Selain itu, air rebusan ekstrak sarang semut juga dipercaya dapat 

meningkatkan produksi air susu (ASI), meningkatkan gairah seksual, 

memperlancar haid dan dapat mengatasi keputihan (Subroto et al., 2008). 

2.1.7 Komponen Beracun Tanaman Sarang Semut 

Dilihat dari kandungan senyawa diatas, tanaman sarang semut 

memiliki potensi yang menjanjikan dalam peluang untuk digunakan dalam 

pengobatan modern. Namun tanaman ini juga harus mempunyai khasiat dan 

tingkat keamanan yang dapat diprediksikan dengan mudah sehingga dapat 

digunakan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk menilai keamanan suatu 

bahan obat adalah dengan melakukan uji toksisitas akut. Uji praklinik ini 

dirancang untuk mengetahui efek toksik suatu zat yang timbul segera setalah 

pemberian tunggal atau berulang zat tersebut dalam waktu 24 jam. Efek 

toksik yang dimaksudkan adalah semua efek yang dapat menurunkan 

kemampuan fungsi organ maupun yang mengganggu fungsional atau 

biokimiawi organisme secara umum. Uji toksisitas akut sering dikaitkan 

dengan dosis letal tengah (LD50), yakni dosis tunggal suatu zat yang dapat 

menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan coba. Uji ini dapat 

menunjukkan organ target yang mengalami kerusakan atau efek toksik yang 

spesifik (Lu, 1995; Walum, 1998). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Pandia, dkk. Tahun 2011 mendapatkan hasil LD50 sebesar 3,162 g/KgBB 

± 0 dengan dosis yang diberikan 10 g/KgBB dan 100 g/KgBB. Menurut 
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klasifikasi oleh Hodge dan Sterner nilai tersebut masuk criteria toksik ringan 

(slighty toxic). Namun klasifikasi tadi ditujukan untuk hewan uji tikus. Pada 

saat dilakukan uji toksisitas tikus memiliki gejala berupa tikus yang gelisah, 

berjalan kesana kemari dan kejang sebelum pada akhirnya mati. Dilihat dari 

hasil pengamatan hispatologinya, organ ginjal berupa infiltrasi sel radang dan 

kongesti tubulus yang difus (Pandia et al., 2011). 

2.1.8 Mekanisme Tanaman Sarang Semut Sebagai Antibakteri 

Sarang semut (Myrmecodia pendens) merupakan tumbuhan epifit 

yang banyak berada di dataran tinggi Papua. Sarang semut merupakan 

tanaman obat yang memiliki kandungan seperti alkaloid, flavonoid, tanin, 

tokoferol (vit.E) dan beberapa mineral (Subroto, 2008). Keberadaan 

metabolit sekunder menjadi faktor penting melalui mekanismenya terhadap 

bakteri. Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. 

Alkaloid sering kali beracun dan sering digunakan secara luas dalam bidang 

pengobatan. Mekanisme antibakteri alkaloid diketahui sebagai interkelator 

DNA dan menghambat enzim topoisomerase sel bakteri. Hal ini karena 

penghambatan pertumbuhan bakteri dari bahan antimikroba alkaloid dan 

berberin bekerja dengan cara menghambat enzim yang berperan dalam 

proses replikasi DNA (enzim topoisomerase). Inhibisi replikasi DNA akan 

menyebabkan bakteri tidak dapat melakukan pembelahan sehingga 

menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, alkaloid dalam ekstrak dapat 

mengganggu terbentuknya jembatan penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan 

menyebabkan kematian sel (Ernawati & Kumala Sari, 2015). 

Mekanisme kerja senyawa tanin sebagai antibakteri adalah dengan 

menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA  topoisomerase sehingga 

sel bakteri tidak dapat terbentuk (Nuria et al., 2009). Tanin juga memiliki 

aktifitas sebagai antibakteri yang berhubungan dengan kemampuannya untuk 

menginaktifkan adhesin sel mikroba dimana juga dapat menginaktifkan 

enzim, dan menggangu transport dari proteinnpada lapisan dalam sel (Cowan, 

1999). Menurut Sari (2011), tanin juga mempunyai target pada polipeptida 

dinding sel bakteri sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang 
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sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis (pecah) karena 

tekanan dari osmotik maupun fisik, sehingga sel bakteri akan mati. Selain itu, 

menurut Akiyama, et al. 2001, kompleksasi dari ion besi dengan senyawa 

tanin dapat menjelaskan toksisitas dari tanin. Mikroorganisme yang tumbuh 

pada kondisi aerobik membutuhkan zat besi untuk berbagai fungsi, termasuk 

untuk mereduksi dari prekursor ribonukleotida DNA. Hal ini disebabkan oleh 

kapasitas pengikat besi yang kuat oleh tanin.  

Senyawa flavonoid juga memiliki aktivitas sebagai antibakteri 

dengan cara membentuk senyawa kompleks melawan protein ekstraseluler 

dan terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan diikuti dengan 

keluarnya senyawa intraseluler (Cowan, 1999; Nuria et al., 2009; Bobbarala, 

2012).  

Selain tannin dan flavonoid, senyawa saponin juga memiliki 

aktivitasmsebagai antibakteri dengan cara menurunkan tegangan permukaan 

sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau terjadi kebocoran sel dan 

mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar (Nuria et al. 2009). 

2.1.9 Tinjauan Tentang Pengujian Efek Antibakteri Secara in vitro 

Tanaman Sarang Semut 

Penelitian yang dilakukan oleh fitriani tahun 2014, merupakan jenis 

penelitian menggunakan Quasi Experimental Design dengan ranacangan 

penelitian yang digunakan adalah post test only control group design dan 

sampel yang digunakan adalah S. dysentriae dengan pengulangan 4 kali. 

Konsentrasi larutan uji yang digunakan adalah ekstrak etanol tanaman sarang 

semut dengan kadar 100 %, 50 %, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13%, 1,56%, dan 

0,78%, kontrol negatif adalah larutan NaCMC 0,5% dan kontrol positif yang 

digunakan adalah suspensi siprofloksasin. Data yang diperoleh adalah 

diameter zona hambat (daerah bening di sekitar sumuran) pada kuman yang 

yang tumbuh pada media Mueller hinton. Pada penelitian ini didapatkan rata-

rata diameter zona hambat pertumbuhan bakteri S. dysentriae pada media 

Mueller Hinton tiap konsentrasi 0,78%; 1,56%; 3,12%; 6,25%; 12,5%; 25%; 

50%; dan 100% didapatkan konsentrasi berturut-turut yaitu 7,00 mm; 7,00 

mm; 13,12 mm; 14,37 mm; 15,10 mm; 18,37 mm; 20,50 mm; dan 22,87 mm. 
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Data kemudian dianalisis dengan Uji Regresi Linier. Hasil analisis dengan uji 

regresi menunjukkan adanya pengaruh berbagai tingkat konsentrasi ekstrak 

etanol sarang semut terhadap rata-rata diameter zona hambat pertumbuhan 

bakteri Shigella dysentriae yang dilakukan secara in vitro. Hal ini dapat 

diketahui dengan melihat terbentuknya diameter zona hambat pada media 

Mueller Hinton. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol tanaman sarang 

semut maka daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri S. dysentriae juga 

semakin besar. Selain itu, ekstrak etanol tanaman sarang semut memiliki 

Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) terhadap pertumbuhan bakteri S. 

dysentriae secara kualitatif sebesar 3,12%, sedangkan jika dilakukan secara 

kuantitatif dengan menggunakan uji regresi didapatkan hasil KHM sebesar 

0,863%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol tanaman sarang 

semut memiliki aktivitas antibakteri. 

2.2   Disentri  

2.2.1 Definisi Disentri 

Disentri basiler atau Shigellosis merupakan penyakit karena infeksi 

usus yang diakibatkan oleh beberapa jenis basil gram negatif dari genus 

Shigella. Masa inkubasi bakteri Shigellae dysenteriae ini berkisar antara 1 – 7 

hari. Gejalanya berupa demam sampai 390 – 400 C, nyeri pada perut, 

tenesmus serta diare beserta lender dan darah (Tjay, 2013). Faktor – faktor 

yang berhubungan dengan risiko epidemic Shigella seperti sanitasi dan 

kebersihan personal yang buruk, tidak tersedianya air bersih, malnutrisi, dan 

peningkatan populasi penduduk (Sukandar et al., 2013). 

Diare mungkin terjadi akibat lebih dari satu mekanisme. Pada infeksi 

bakteri setidaknya ada dua mekanisme, yaitu terjadi peningkatan sekresi usus 

dan penurunan absorbs di usus. Infeksi bakteri dapat menyebabkan inflamasi 

dan mengeluarkan toksin yang menyebabkan terjadinya diare. Infeksi bakteri 

yang bersifat invasif dapat mengakibatkan perdarahan atau adanya leukosit 

dalam feses (Amin, 2015). 

2.2.2 Epidemiologi 

Setiap tahun penyakit disentri menjadi salah satu penyebab kematian 

satu juta orang di negara berkembang terutama terjadi pada anak-anak 
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(Thompson, 2012). Hasil survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, 

Departemen Kesehatan dari tahun 2000-2010 menyatakan bahwa insidensi 

diare cenderung terjadi peningkatan. Pada tahun 2000 insidensi diare 

301/1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374/1000 penduduk, tahun 

2006 meningkat menjadi 423/1000 penduduk dan  pada  tahun  2010  terjadi  

penurunan menjadi 411/1000 penduduk yang (Hardi, 2013). Menurut World 

Health Organization (WHO) tahun 2009 di Indonesia diare merupakan 

penyebab kematian kedua pada balita setelah penyakit ISPA (Infeksi Saluran 

Pernapasan Atas).  

Terkait dengan higienitas, disentri basiler banyak terdapat pada 

negara berkembang dengan kebersihan lingkungan yang kurang dan penghuni 

padat. Disentri basiler mudah sekali menyebar pada kondisi lingkungan yang 

tidak bersih (Tjokkoprawiro, 2007). Di Amerika, penyebab disentri basiler 

yang paling banyak dijumpai adalah Shigella dysenteriae yaitu sebesar 0,3% 

dari jumlah keseluruhan kasus disentri basiler (CDC, 2012). 

2.2.3 Etiologi Disentri 

Berdasarkan etiologi, penyakit disentri dapat disebabkan oleh 

mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan protozoa. Mikroorganisme 

penyebab diare pada anak yang paling banyak ditemukan di negara 

berkembang antara lain Escherichia coli enterotoksigenik, Shigella, 

Camylobacter jejuni, dan Cryptosporidium (Juffrie et al., 2010). Disenteri 

umumnya disebabkan oleh Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Salmonella 

sp. dan Escherichia coli. Perbandingan persentase anggota genus Shigella 

yang dapat menjadi penyebab disentri yaitu Shigella flexneri 70,6 %, Shigella 

sonnei 17,6 %, Shigella boydii 5,9 %, dan Shigella dysenteriae 5,9 % 

(Ainurrochmah et al., 2013). 

2.2.4 Patogenesis dan Faktor Infeksi 

Infeksi Shigella menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama 

di negara-negara berkembang dimana tingkat sanitasi yang buruk. Penularan 

penyakit ini umumnya disebabkan karena person-to-person infection. Selain 

itu juga dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang telah 

terkontaminasi oleh bakteri Shigella sp., menggunakan air yang 
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terkontaminasi, dan kurangnya higienitas (Shigellosis Investigation 

Guidelines, 2012). Manusia adalah penerima alami untuk terinfeksi, 

meskipun primata lain juga dapat terinfeksi. Shigellosis dapat menyebar 

dengan cara transmisi secara facel-oral. Cara penularan lain meliputi 

konsumsi makanan yang sudah terkontaminasi dengan bakteri Shigella 

dysentriae, air (kolam dan/atau air mancur yang tidak terawat), dan kontak 

seksual. Vektor lain seperti lalat juga dapat menyebarkan penyakit dengan 

cara mengangkut feses yang terinfkesi kemudian terjadi kontak secara fisik 

(Sureshbabu, 2018). 

Shigella dyseteriae memproduksi eksotoksin yang dapat 

mempengaruhi saluran pencernaan dan susunan saraf pusat. Eksotoksin 

merupakan protein yang bersifat antigenik, yaitu merangsang produksi 

antitoksin sehingga dapat mematikan penderita. Aktivitas yang bersifat toksik 

ini menyebabkan diare awal yang encer, kemudian mengakibatkan disentri 

lebih lanjut dengan tinja yang disertai darah dan nanah (Jawetz et al., 1996). 

Bakteri ini juga cukup tahan terhadap suasana asam pada lambung sehingga 

dapat masuk kedalam usus. Di dalam usus, bakteri berkembang biak dan 

menyebar dalam lapisan sub mukosa. Bakteri ini dapat berpenetrasi ke 

mukosa karena bakteri ini secara genetik memiliki “invasion plasmids” 

sehingga menyebabkan kematian sel usus, ulserasi fokal, pengelupasan sel-sel 

mukosa, lender disertai darah dalam lumen usus, dan adanya akumulasi sel-

sel inflamasi pada lapisan sub mukosa. 

Sedikitnya  10  Shigella  dysenteriae  basil  dapat menyebabkan 

penyakit  klinis,  sedangkan  100-200  basil yang diperlukan untuk  Shigella 

sonnei  atau infeksi  Shigella flexneri.  Virulen  Shigella  dapat menahan pH 

rendah asam lambung. Sebagian besar isola Shigella dapat bertahan hidup 

pada pH 2,5 selama 2 jam. Masa inkubasi bervariasi dari 12 jam sampai 7 

hari, tapi biasanya 2-4 hari, masa inkubasi berbanding terbalik dengan beban 

dari bakteri.  Penyakit  ini  menular  selama  orang  yang  terinfeksi 

mengeluarkan organisme  tersebut  dalam  feses. Pengeluaran  bakteri 

biasanya berhenti dalam jangka waktu 4 minggu sejak penyakit itu timbul, 

jarang dapat bertahan selama berbulan-bulan (Sureshbabu, 2018). 
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Gambar 2. 2 Siklus hidup bakteri Shigella (Anonim, diakses Maret 2019) 

2.2.5 Diagnosis 

Shigellosis tidak dapat dibedakan secara spesifik dari penyebab diare 

berdarah yang lain berdasarkan pemeriksaan klinis saja atau dalam kasus 

individu penyakit yang disebabkan oleh Shigella dysenteriae dapat dibedakan 

secara spesifik dibandingkan dengan spesies Shigella lainnya. Rutin 

melakukan pengecekan secara Mikroskopi pada tinja segar adalah tes pertama 

yang sederhana untuk mendeteksi adanya diare bakteri invasif. Dengan biaya 

yang murah, cepat dan mudah dilakukan, bahkan bisa dilakukan di semua 

fasilitas kesehatan. Identifikasi yang banyak dilakukan PMN menunjukkan 

etiologi bakteri, tetapi tidak membedakan shigellosis dari penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri invasif lainnya, seperti Campylobacter jejuni. 

Diagnosis pasti untuk infeksi Shigella hanya dapat dibuat dengan mengisolasi 

organisme dari feses dan serotipe isolat. Kultur juga diperlukan untuk 

menentukan sensitivitas antimikroba. Meskipun teknik molekuler sensitif 

untuk mendeteksi Shigella, seperti PCR telah dikembangkan, sayangnya hal 

ini belum praktis untuk penggunaan rutin dan tidak memungkinkan penentuan 

sensitivitas antimikroba. Metode untuk mendeteksi Shigella dalam makanan 

dan lingkungan belum distandarisasi (Legros, 2005). 
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2.2.6 Pengobatan Disentri 

Pada infeksi ringan umumnya dapat sembuh sendiri, penyakit akan 

sembuh dengan kisaran 4-7 hari. Untuk swamedikasi bisa meminum air lebih  

banyak untuk menghindarkan kehabisan cairan atau dehidrasi, jika pasien  

sudah  pada tahap dehidrasi maka dapat diatasi dengan rehidrasi oral. Pada 

pasien dengan diare berat disertai  dehidrasi  dan  pasien  yang  muntah  

berlebihan  sehingga  tidak dapat dilakukan rehidrasi oral maka harus 

dilakukan rehidrasi secara intravena. Umumnya pada anak kecil terutama 

bayi lebih rentan kehabisan cairan atau dehidrasi jika terkena diare (Dipiro 

et.al.,2008). Dengan terapi antibiotik yang efektif, perbaikan klinis terjadi 

dalam waktu 48 jam, mengakibatkan penurunan risiko komplikasi serius dan 

kematian, memperpendek durasi gejala, menghilangkan Shigella dari tinja 

dan kemudian penurunan penularan infeksi. Faktanya, salah satu masalah 

utama dalam perawatan infeksi Shigella adalah karena kondisi kesehatan 

masyarakatnya dengan cara mengurangi tingkat penularan melalui 

pengurangan durasi pengangkutan feses (dari sekitar 4 minggu sampai hanya 

3 hari) dengan perawatan yang efektif. Pada pedoman 2005 

merekomendasikan ciprofloxacin sebagai pengobatan lini pertama dan 

mencatat bahwa pivmecillinam (amdinocillin pivoxil) dan ceftriaxone adalah 

satu-satunya antimikroba yang efektif untuk pengobatan galur multi-resisten 

Shigella pada semua kelompok umur, namun penggunaannya dibatasi oleh 

biaya tinggi dan formulasi (dosis empat kali sehari untuk pivmecillinam, dan 

pemberian parenteral untuk ceftriaxone). Pivmecillinam dan ceftriaxone 

hanya digunakan untuk penggunaan ketika strain lokal Shigella diketahui 

resisten terhadap ciprofloxacin. Azitromisin dimasukkan sebagai terapi lini 

kedua untuk pasien dewasa, antibiotik ini (kemungkinan besar) tidak 

direkomendasikan untuk anak-anak, karena bukti yang terbatas yang 

berhubungan dengan kemanjurannya (Berkley, 2016). 
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Tabel II. 2 Guidelines: Pengobatan Antibakteri disentri (WHO, 2005) 

Antibiotik 
Jadwal pengobatan 

untuk anak-anak 
Keterbatasan 

1st Line: 

Ciprofloxacin 

15 mg/kg secara oral 

2 kali sehari untuk 3 

hari 

- Mahal 

- Kemungkinan resistensi 

- Interaksi obat 

2nd Line: 

Pivmecillinam 

20 mg/kg secara oral 

4 kali sehari untuk 5 

hari 

- Biaya 

- Tidak ada formula untuk 

pediatri 

- Dosis 4 kali sehari 

- Kemungkinan resisten 

OR*: 

Ceftriaxone 

50 – 100 mg/kg 

secara injeksi 

intramuskular untuk 

2 sampai 5 hari 

- Memerlukan administrasi 

parenteral 

- Menyebabkan resistensi 

antimikroba 

OR*: (for Adult) 

Azithromycin 

6 – 20 mg/kg secara 

oral  

1 kali sehari untuk 1 

sampai 5 hari 

- Biaya 

- Interaksi obat 

- Resisten muncul dengan 

cepat, menyebar kebakteri lain 

*Ceftriaxone hanya digunakan sebagai terapi alternatif untuk digunakan ketika strain lokal 

Shigella diketahui resisten terhadap ciprofloxacin  

Pedoman 2005 lebih lanjut mencantumkan antibiotik yang TIDAK digunakan 

dalam pengobatan Shigellosis (Tabel 3). 

Tabel II. 3 Antibiotik yang dianggap tidak tepat untuk pengobatan Disentri 
(WHO, 2005) 

Antibiotik Alasan tidak diresepkan 

Ampicillin  Resistensi antibiotik 

Kloramfenikol  Resistensi antibiotik 

Co-trimoxazole Resistensi antibiotik 

Tetracyclines Resistensi antibiotik 

Nalidixic acid Resistensi antibiotik; in vitro cross-resisten 
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terhadap pengamatan ciprofloxacin 

Nitrofurans (nitrofurantoin, 

furazolidone) 

Menembus mukosa usus dengan buruk 

Oral aminoglycosides 

(gentamicin, kanamycin) 

Menembus mukosa usus dengan buruk 

1st dan 2nd generation 

sepalosforin (cefazolin, 

cephalotin, cefaclor, 

cefoxitin) 

Menembus mukosa usus dengan buruk 

Amoxicillin  Menembus mukosa usus dengan buruk 

Sedangkan menurut buku saku dari WHO 2013 tentang perawatan di rumah 

sakit untuk anak-anak (edisi kedua) mencakup bagian tentang perawatan 

disentri Shigella. Protokol pengobatan bersamaan dengan pedoman 2005 

yang diuraikan di atas, dengan perubahan kisaran dosis yang sedikit lebih 

rendah untuk ceftriaxone (50-80mg / kg dalam pedoman 2013, dibandingkan 

dengan pedoman 2005 50-100mg / kg) (Berkley, 2016). Sedangkan untuk 

dosis dewasa ciprofloxacin adalah 500 mg (Lacy et al., 2008). 

2.3 Tinjauan Tentang Antibakteri 

Berdasarkan  spektrum  kerjanya,  anti  bakteri  dapat  digolongkan 

sebagai  antibakteri dengan spektrum luas yang efektif baik untuk bakteri gram  

positif  maupun  bakteri  gram  negatif,  contohnya  tetrasiklin  dan kloramfenikol.  

Antibakteri  dengan  spektrum  sempit,  yang  hanya  efektif untuk  bakteri  gram  

positif  atau  gram  negatif  saja  seperti  eritromisin, klindamisin,  kanamisin  

hanya  bekerja  pada  bakteri  gram-positif  sedang streptomisin, gentamisin, 

hanya bekerja pada bakteri gram-negatif (Ganiswara et al., 1995). 

Salah satu obat yang bisa digunakan sebagai antibiotik bakteri Shigella 

adalah  Ciprofloxacin. Ciprofloxacin merupakan antibiotik spektrum luas (broad 

spectrum) golongan florokuinolon yang paling umum digunakan. Ciprofloxacin 

memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat DNA gyrase (topoisomerase 

II) dan topoisomerase IV yang terdapat dalam bakteri. Penghambatan terhadap 

enzim yang terlibat dalam replikasi, rekombinasi dan reparasi DNA tersebut 

mengakibatkan penghambatan  terhadap  pertumbuhan  sel  bakteri  (Sarro, 2001). 
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Nilai  kadar hambat  minimal  yang  efektif  untuk antibiotik dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri adalah diatas  20 mm (Pazhani et al, 2004). 

2.4 Tinjauan Tentang Shigella dysenteriae 

Shigella adalah basil Gram-negatif, non-motil milik keluarga 

Enterobacteriacae. Genus Shigella meliputi empat spesies: S. dysenteriae, S. 

flexneri, S. boydii dan S. sonnei, masing-masing juga ditunjuk kelompok A, B, C 

dan D. Tiga spesies pertama termasuk banyak serotipe. Semua spesies Shigella 

menyebabkan diare berdarah akut dengan menyerang dan menyebabkan 

kerusakan epitel kolon yang merata. Hal ini menyebabkan pembentukan borok 

mikro dan eksudat inflamasi, menyebabkan sel-sel inflamasi (leukosit 

polimorfonuklear, PMN) dan darah muncul di tinja. Kotoran diare mengandung 

106 – 108 Shigella per gram. Setelah diekskresikan, organisme ini sangat sensitif 

terhadap kondisi lingkungan dan mati dengan cepat, terutama ketika dikeringkan 

atau terkena sinar matahari langsung (Legros, 2005). 

 

Gambar 2. 3 Bakteri Shigella dysenteriae (Anonim, diakses Maret 2019) 

2.5 Tinjauan Mencit (Mus musculus) 

Mencit laboratorium merupakan turunan dari mencit liar yang telah 

mengalami pembiakan secara selektif. Mencit dikelompokkan ke dalam kingdom 

animalia, Phylum chordate. Hewan ini termasuk hewan yang bertulang belakang 

dan menyusui sehingga dimasukkan ke dalam sub phylum vertebrata dan kelas 

mamalia.selain itu hewan ini juga memiliki kebiasaan mengerat (ordo Rodentia), 

dan merupakan family Muridae, dengan nama genus Mus serta memiliki nama 

spesies Mus musculus L (Priyambodo, 2003). 

Mencit secara biologis memiliki ciri umum, yaitu berupa rambut berwarna 

putih atau keabu-abuan dengan warna perut sedikit lebih pucat. Mencit merupakan 
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hewan nocturnal yang sering melakukan aktivitasnya pada malam hari. Perilaku 

mencit dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal seperti seks, 

perbedaan umur, hormon, kehamilan, dan penyakit. Sedangkan faktor eksternal 

seperti makanan, minuman, dan lingkungan disekitarnya (Smith dan 

Mangkoewidjojo, 1998). 

Mencit memiliki berat badan yang bervariasi. Berat badan ketika lahir 

berkisar antara 2-4 gram, berat badan mencit dewasa berkisar antara 20-40 gram 

untuk mencit jantan dan 25-40 gram untuk mencit betina dewasa. Sebagai hewan 

pengerat mencit memiliki gigi seri yang kuat dan terbuka (Setijono, 1985). 

kapasitas maksimal volume lambung mencit 20 g  yaitu  1  ml  (Ngatidjan,  1991  

dalam  Susilowati  2009). 

Mencit dapat bertahan hidup selama 1-2 tahun dan dapat juga mencapai 

umur 3 tahun. Lama bunting 19-21 hari sedangkan umur untuk siap dikawinkan 8 

minggu. Perkawinan mencit terjadi pada saat mencit betina mengalami estrus. 

Satu induk dapat menghasilkan 6-15 ekor anak (Smith & Mangkoewidjojo, 1998). 

 

Gambar 2. 4 Mencit Mus musculus (Akbar, 2010) 

2.6 Tinjauan Simplisia 

2.6.1 CarajPembuatan Simplsia (DitjenjPOM, 1985) 

Dalammbuku Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1989 

mendefinisikan bahwamsimplisia adalah suatu bahan alamiah yang dapat 

digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun dan 

kecuali dinyatakan lain, berupa bahan tanaman yangmsudahndikeringkan. 

Pembuatan simplisia adalah proses untuk memperoleh simplisia dari alam 
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yangnbaik dan memenuhi syarat-syaratmmutu yangmdikehendaki. Adapun 

tahapan dari proses pembuatan simplisia, yaitu: 

1. Pengumpulannbahan/panen 

a) Pengumpulan ataunpanen. Dapat dilakukan denganntangan atau 

menggunakan alat. Apabila pengambilan dilakukan secara langsung 

(pemetikan), maka harus memperhatikan keterampilan si pemetik, agar 

dapat diperolehmtanaman/bagian tanaman yang sesuai dikehendaki, 

misalnya dikehendaki daun yang masihnmuda, maka daun yang 

tuavjangan dipetik dan jangan merusak tanamanmlainnya. Sedangkan jika 

menggunakanmalat, harus disesuaikan dengan kandungan kimianya 

agarmtidak merusak zat aktif yang dikandungnya, misalnya tidak 

menggunakan alat yang terbuat dari bahan logam untuk simplisia yang 

mengandung senyawa fenol dan glukosa. 

b) Waktu pengumpulan ataunpanen. Kadar kandungannzat aktif dari 

suatu simplisia ditentukan oleh waktu panen, umur tanaman, bagian 

tanaman yang diambil dan lingkungan tempat tumbuhnya tanaman 

tersebut, sehingga diperlukan satu waktu untuk prosesnpengumpulan yang 

tepat yaitunpada saat kandungan zat aktifnyanmencapai jumlah maksimal 

dari tanaman yang diambil harus sehat,ntidak berpenyakit atau terjangkit 

jamur, bakterindan virus karena dapat menyebabkannberkurangnya 

kandungan zatnaktif dan terganggunya proses metabolisme serta 

terbentuknyanproduk metabolit yang tidakndiharapkan. 

2.6.2 Pembuatan Serbuk Simplisiandan Klasifikasinya 

Proses awal pembuatan suatu ekstrak adalah tahap pembuatan serbuk 

simplisia kering (penyerbukan). Dari simplisia dibuat serbuk simplisia dengan 

menggunakan peralatan tertentu sampai menentukan derajat kehalusan serbuk 

simplisia. Proses ini dapat mempengaruhi mutu dari ekstrak dengan dasar 

beberapa hal sebagai berikut: 1. Semakin halus serbuk simplisia, maka proses 

ekstraksi semakin efektif dan efisien, namun semakin halus serbuk simplisia, 

maka semakin rumit secara teknologi peralatan untuk tahapan filtrasi. 2. 

Selama penggunaan peralatan penyerbukan dimanaada gerakan dan interaksi 

dengan benda keras (logam dll), makamakan timbul panas (kalor) yang dapat 
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mempengaruhi senyawa yang terkandung. Namun, hal ini dapat dikompensasi 

dengan penggunaan nitrogen cair (Ditjen POM, 2000). 

2.7 Tinjauan TentangjEkstraksi 

2.7.1 Pengertian Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir serbu myang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi persyaratan baku yang telah ditetapkan 

(Farmakope Indonesia, 2014). 

Tumbuhan segar yangntelah dihaluskan atau material tumbuhan 

yang telah dikeringkan, kemudian diproses dengan cara pengekstraksi. Jenis 

ekstraksi dan bahan ekstraksi mana (cairan, ekstraksi, menstruum) yang 

sebaiknya digunakan, sangat tergantung dengan kelarutan danmstabilitasnya. 

Untuk memperoleh sediaan yang cocok umumnya digunakan campuran 

etanol-air sebagai cairan pengekstraksi (Voight, 1994). 

Macam-macamnekstrak, yaitu: 

1. Ekstrak kering/sicca adalah sediaan padat yang memiliki bentuk 

serbuk yang didapatkan dari penguapan oleh pelarut yang digunakan 

untuk melakukan ekstraksi dan sebaiknya memiliki kelembaban 

tidak lebih dari 5%. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi 

serbuk. Ekstrak kering biasanya bersifat higroskopik, maka setelah 

ditimbang harus segera diolah, jika dibiarkan terbuka di udara akan 

berubah menjadi massa yang bergumpal sehingga tidak dapat diolah 

dengan baik (Van Duin, 1947). 

2. Ekstrak kental/Spissum adalah sediaan kental atau ekstrak semisolid 

yang memiliki tingkat kekentalan yang paling tinggi diantara ekstrak 

kering dan ekstrak cair. Ekstrak kental diartikan sebagai ekstrak 

dengan kadar air antara 20-25%, hanya saja pada ekstrak liquiritae 

memiliki kadar air sebanyak 35% (Van Duin, 1947). 

3. Ekstrak cair/Liquidum, ekstrak cair adalah suatu sediaan cair 

simplisia nabati, yang mengandung etanol sebagai pelarut atau 

sebagai pengawet atau sebagai pengawet dan pelarut. Jika tidak 
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dinyatakan lain pada masing-masing monografi, tiap ml ekstrak 

mengandung bahan aktif dari 1 g simplisia yang memenuhi 

persyaratan. Ekstrak cair cenderung membentuk endapan dapat 

didiamkan dan disaring atau bagian yang bening dilakukan proses 

enaptuangkan. Beningan yang sudah diperoleh harus memenuhi 

persyaratan Farmakope. Ekstrak cair dapat dibuat dari pengekstrak 

yang sesuai (Farmakope Indonesia, 2014).  

2.7.2 Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses untuk mendapatkan sediaan pekat yang 

diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabatinatau simplisia 

hewani menggunakan pelarut yangnsesuai, kemudian semua ataunhampir 

semua pelarutndiuapkan dannmasa atau serbuk yang tersisandiperlakukan 

sedemikian sehingga memenuhi baku yang telahnditetapkan (Depkes RI, 

1995). 

2.7.3 Metode Ekstraksi 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain 

maserasi, perkolasi dan sokhletasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan 

beberapa faktor seperti dari bahan mentah tanaman dan daya penyesuaian 

dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh 

ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). Sifat dari bahan mentah obat 

merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode 

ekstraksi. Metode ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 

2.7.3.1 Cara Dingin 

a) Maserasi 

Maserasi adalah suatu proses penyarian dengan cara merendam 

serbuk simplisia ke dalam pelarut yang sesuai dengan beberapa 

kali pengocokan atau pengadukan disimpan pada temperatur 

ruangan dan terlindung dari cahaya (Depkes, 2000). Maserasi 

biasanya dilakukan pada temperatur (15-20)O C direndam 

selama 24 jam dalam waktu 3 hari sampai bahan-bahan yang 

larut melarut sempurna (Ansel, 1989). 
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b) Perkolasi 

Perkolasi adalah suatu proses ekstraksi dengan pelarut yang 

selalu baru sampai sempurna (exhaustive extraction) yang 

umumnya dilakukan pada temperatur ruangan (Depkes, 2000). 

Proses perkolasi memerlukan keterampilan operator yang lebih 

banyak daripada proses maserasi dan dari kedua proses, 

perkolasi mungkin lebih mahal dalam pelaksanaannya, karena 

memerlukan peralatan khusus dan waktu yang lebih banyak 

diperlukan oleh operator (Ansel, 1989). 

2.7.3.2 Cara Panas 

a) Refluks 

Refluks adalah proses penyarian simplisia dengan menggunakan 

pelarut pada temperature titik didihnya, selama waktu tertentu 

dan dengan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (Depkes, 2000). 

b) Sokletasi 

Sokletasi adalah suatu proses ekstraksi dengan menggunakan 

pelarut yang dipanaskan sampai mendidih sehingga uap 

membasahi serbuk simplisia, karena adanya pendingin balik 

dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu 

dengan jumlah pelarut yang relatif konstan (Depkes, 2000). 

c) Digesti 

Digesti adalah suatu maserasi kinetik (dengan pengadukan 

kontinu) pada suhu yang lebih tinggi dari suhu ruangan, yaitu 

secara umum dilakukan pada suhu 40-50o C (Depkes, 2000). 

d) Infus 

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara menyari 

simplisia dengan air pada suhu 90o C selama 15 menit (Depkes, 

2000). Pembuatan infuse merupakan cara yang paling sederhana 

untuk membuat sediaan herbal dari bahan lunak seperti daun dan 

bunga (BPOM, 2010). 

 



26 
 

 
 

2.8 Tinjauan Tentang Pelarut 

Kelarutan suatu zat di dalam pelarut-pelarut itu tegantung dari ikatannya, 

apakah polar, semi polar atau non polar. Pelarut polar misalnya air, alkohol, dan 

metanol, sedangkan pelarut non polar misalnya heksan dan karbon tetra klorida. 

Zat-zat polar hanya larut dalam pelarut polar, sedangkan zat-zat non polar hanya 

larut dalam pelarut non polar (Yuliani & Rusli, 2003). Pemilihan jenis pelarut 

yang akan digunakan dalam proses ekstraksi harus berdasarkan kemampuannya 

dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zataktif dan semaksimal mungkin 

bagi unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). Pelarut organik berdasarkan 

konstanta dielektrikum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelarut polar dan 

pelarut non-polar. Semakin tinggi konstanta dielektrikumnya maka pelarut 

semakin bersifat polar (sudarmadji et al., 1989). 

Pelarut organik yang paling umum digunakan untuk memproduksi 

konsentrat, ekstrak, absolut ataunminyak atsiri dari bunga, daun, biji, akar, dan 

bagianalain dari tanaman adalah setil asetat, n-heksan, petroleum eter, benzene, 

toluene, etanol, isopropanol, aseton, dan air (Mukhopadhyay, 2002). 

Pemilihan pelarut yang akan digunakan juga harus sesuai dengan tujuan 

yag ingin dicapai. Beberapa syarat pelarut yang ideal yaitu harus dapat melarutkan 

semua zat dengan cepat dan sempurna, harus mempunyai titik didih yang cukup 

rendah agar pelarut mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi, pelarut 

harus bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen bahan, pelarut 

harus mempunyai titik didih yang seragam, harga pelarut harus serendah mungkin 

dan tidak mudah terbakar (Guenther, 1988). 

2.8.1 Etanol 

Widayatnim  (2015)  etanol  banyak  digunakan  sebagai  pelarut,  

germisida, minuman  bahan  anti  beku,  bahan  bakar,  dan  senyawa  untuk  

sintesis senyawa-senyawa organik lainnya. Etanol sebagai pelarut banyak 

digunakan dalam industri farmasi, kosmetika, dan resin maupun laboratorium.  

Di Indonesia, industri minuman merupakan pengguna terbesar etanol, disusul 

berturut-turut oleh industri asam asetat, industri farmasi, kosmetika, rumah 

sakit, dan industri lainnya. Etanol juga  digunakan  sebagai  bahan  baku  

pembuatan  senyawa  asetaldehid,  butadiena, dietel eter, etil asetat, asam 
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asetat, dan sebagainya. Pada industri minuman, etanol merupakan  salah  satu  

barang  yang  diawasi  atau  dikenal  dengan  istilah  Barang Kena  Cukai  

(BKC).  Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari tiga jenis, yaitu etil alkohol, 

minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dan 

konsentrat yang mengandung etil alkohol, serta hasil tembakau. Minuman 

yang mengandung alkohol  contohnya  bir, anggur, dan  lain-lain.  Konsentrat 

yang  mengandung  alkohol  adalah  bahan  yang  mengandung  etil  alkohol  

yang digunakan  sebagai  bahan  baku  atau  bahan  penolong  dalam 

pembuatan minum. Pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara pembayaran 

dan pelekatan pita cukai. 

2.9 Tinjauan Media Salmonella-Shigella Agar 

Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari 

campuran zat-zat makanan (nutrisi) yang diperlukan mikroorganisme untuk 

pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-

molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dengan media 

pertumbuhan dapat dilakukan isolat mikroorganisme menjadi kultur murni dan 

juga memanipulasi komposisi media pertumbuhannya (Himedia Laboratories, 

2018). 

Adapun macam-macam media pertumbuhan antara lain : 

 Media berdasarkan sifat fisik, yaitu media padat, media semi paday, dan 

media cair.  

 Media berdasarkan komposisi, yaitu media sintesis, media semi sintesis, 

dan media non sintesis.  

 Media berdasarkan fungsinya, yaitu media ekslusif, media 

selektif/penghambat, media diperkaya (enrichment), media diferensial, dan 

media transpor. 

Media selektif / media penghambat adalah media yang ditambah zat kimia 

tertentu yang bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain 

sehingga dapat mengisolasi mikroba tertentu, misalnya media yang mengandung 

kristal violet pada kadar tertentu, dapat mencegah pertumbuhan bakteri gram 

positif tanpa mempengaruhi bakteri gram negatif. Media ini selain mengandung 

nutrisi juga ditambah suatu zat tertentu sehingga media tersebut dapat menekan 
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pertumbuhan mikroba lain dan merangsang pertumbuhan mikroba yang 

diinginkan. Media ini dipakai untuk menyeleksi mikrorganisme sesuai dengan 

yang diinginkan, jadi hanya satu jenis mikrorganisme saja yang dapat tumbuh 

dalam media ini atau hanya satu kelompok tertentu saja (Himedia Laboratories, 

2018). 

 

Gambar 2. 5 Salmonella-Shigella Agar Plate (Himedia Laboratories, 2018) 

Salah satu contoh media selektif yaitu salmomella-shigella agar yang 

digunakan untuk mengisolasi kuman Salmonella sp dan Shigella sp dari sampel 

feses, urin, dan makanan. Untuk khusus isolasi kuman shigella, media ini tidak 

disarankan karena beberapa strain shigella akan terhambat. Media ini tersusun atas 

beberapa bahan, seperti campuran ekstrak, vitamin, mineral, dan asam amino, 

campuran bile salt, sodium sitrat, dan brilliant green, neutral red, dan ferric 

citrate. Perbenihan ini mirip dengan Mc. Conkey Agar, hanya penggunaannya 

lebih khusus lagi untuk basil gram negatif patogen enterik, sehingga dipakai untuk 

isolasi dari spesimen tinja terutama, Salmonella dan Shigella yang keduanya 

memperlihatkan pertumbuhan koloni dengan warna spesifik yaitu hitam dan tidak 

berwarna (Himedia Laboratories, 2018). 

SSA digunakan untuk menyeleksi Salmonella dan beberapa strains 

Shigella dari specimen tinja (stool). SSA juga membedakan bakteri yang 

menghasilkan koloni yang karakteristik pada medium. SSA mengandung garam 

empedu, Na-sitrat, dan brilliant green yang menghambat pertumbuhan gram (+) 

dan beberapa gram (-) LF normal yang ada di tinja. Laktosa merupakan sumber 

karbohidrat , sedangkan indikator yang dipakai adalah neutral red. Jika bakteri 

tumbuh dan memefermentasi laktosa maka akan menghasilkan asam dan 

mengubah indikator menjadi pink-merah. Na-tiosulfit sebagai sumber sulfur untuk 
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produk H2S. jika H2S diproduksi maka akan bereaksi dengan FeCl3 yang terdapat 

dalam medium (Himedia Laboratories, 2018). 

 

Gambar 2. 6 (a) Salmonella pada media SSA, (b) Shigella pada media SSA 
(Himedia Laboratories, 2018) 
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