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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Uraian Tentang Tanaman 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi menurut (Subroto & Hendro, 2008) adalah sebagai 

berikut :  

Divisi  : Tracheophyta   

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Rubiales  

Famili  : Rubiaceae  

Genus  : Myrmecodia  

Spesies  : Myrmecodia pendans 

 

 

Gambar 2.1 Sarang semut (Myrmecodia peudans) (Anonim, diakses Maret 2019) 

Salah satu tanaman obat yang bermanfaat untuk mengobati gangguan 

kesehatan adalah sarang semut (Myrmecodia pendans). Secara empiris, 

sarang semut dapat menyembuhkan berbagai penyakit serius seperti tumor, 

kanker, penyakit jantung, wasir, TBC, rematik, kelainan asam urat, stroke, 

borok, gangguan fungsi ginjal, dan prostat (Roslizawaty et al., 2013). 

2.1.2 Nama Daerah 

Sebaran tanaman sarang semut juga terdapat di Ambon, Sumatera 

Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan. Nama lain dari sarang semut di 
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beberapa daerah berbeda-beda. Sarang semut di Wamena, Papua disebut 

lokon, di lembah Baliem disebut nongon, di Vietnam disebut oleh kin am 

atau nam gi, sedangkan suku Yali menyebutnya sahendap (Mangan, 2009).   

2.1.3 Morfologi 

a. Umbi 

Umbi pada tumbuhan sarang semut umumnya berbentuk bulat saat 

muda, kemudian menjadi lonjong memendek atau memanjang setelah tua. 

Umbinya hampir selalu berduri. Umbinya memiliki suatu sistem jaringan 

lubang- lubang yang bentuk serta interkoneksi dari lubang-lubang tersebut 

sangat khas sehingga digunakan untuk mengembangkan sistem klasifikasi 

dari genus ini (Subroto & Saputro, 2006) 

 

Gambar 2.2 Sarang semut yang telah kering siap dimanfaatkan sebagai obat 

(Subroto & Saputro, 2006) 

 

 

Gambar 2.3 Umbi sarang semut yang sudah dibelah. Didalamnya berongga, biasa 

digunakan semut untuk bersarang (Subroto & Saputro, 2006) 
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b. Batang  

Sarang semut merupakan tumbuhan yang biasanya hanya memiliki 

satu atau beberapa cabang. Batang yang dimiliki jarang ada yang bercabang, 

pada beberapa spesies tidak bercabang sama sekali. Tebal batang dan 

internodalnya sangat dekat, kecuali pada sarang semut dari beberapa spesies 

(Subroto & Saputro, 2006). Tanaman sarang semut memiliki spesialisasi, 

yakni ujung batangnya menggelembung (hypocotyl), saat muda berbentuk 

bulat, menjadi lonjong memendek atau setelah tua memanjang. Dari 

bentuknya, masyarakat mengira batang menggelembung itu sebagai umbi 

(Crisnaningtyas & Rachmadi, 2010). 

c. Daun  

Daun sarang semut tebal seperti kulit. Pada beberapa spesies 

memiliki daun yang sempit dan panjang. Stipula (penumpu) besar, persisten, 

terbelah dan berlawanan dengan tangkai daun (petiol), serta membentuk 

"telinga" pada klipeoli. Kadang-kadang terus berkembang menjadi awal di 

bagian atas klipeolus (Subroto & Saputro, 2006). 

d. Bunga  

Mulai sejak beberapa ruas (internodal) terbentuk sudah terdaapat 

bunga dan ada pada tiap nodus (buku). Pada dua bagian setiap bunga 

berkembang pada suatu kantong udara (alveolus) yang berbeda. Alveoli 

mungkin memiliki ukuran yang tidak sama dan terletak pada tempat yang 

berbeda pada batang. Kuntum bunga muncul pada dasar alveoli. Setiap 

bunganya berlawanan oleh suatu brakteola. Bunga jarang kleistogamus 

(menyerbuk tidak terbuka) dan terkadang heterostilus. Kelopak yan dimiliki 

biasannya terpotong. Polen adalah 1-, 2-, atau 3-porat (kolporat) dan sering 

1, 2, atau 3 visikel sitoplasma yang besar. Buah berkembang didalam 

alviolus dan memanjat di dasarnya sehingga menonjol keluar hanya setelah 

masak (Subroto & Saputro, 2006). 

2.1.4 Habitat dan Distribusi Geografi 

Sarang Semut kini menjadi obat baru untuk mengatasi beragam 

penyakit maut. Tidak hanya di Wamena, Jayapura, atau kota-kota lain di 
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tanah Papua. Para produsen memperoleh Sarang Semut dengan berburu di 

hutan-hutan Papua. Sebetulnya, sarang semut tak hanya terdapat di Papua. 

Di pulau terbesar itu keragaman sarang semut memang tinggi, 10 varietas 

terdapat di sana. Selain Myrmecodia Pendens yang sudah terbukti berkhasiat 

secara empiris, di sana juga terdapat Myrmecodia Jobiensis, Myrmecodia 

Erinacea, dan Myrmecodia Alata. Sebaran Myrmecodia tuberosa terdapat 

juga di Ambon, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan (Muchtar, 

2010). 

Secara ekologi, sarang semut merupakan tumbuhan yang tersebar di 

hutan bakau dan pohon-pohon di pinggir pantai hingga ketinggian mencapai 

2.400 m di atas permuka laut (dpl). Sarang semut paling banyak ditemukan 

di padang rumput dan jarang ditemukan di hutan tropis dataran rendah, 

tetapi lebih banyak didapatkan di hutan dan daerah pertanian terbuka dengan 

ketinggian sekitar 600 m dpl (Utami, 2013). 

Penyebaran (Myrmecodia sp) banyak ditemukan, mulai dari 

Semenanjung Malaysia hingga Filipina, Sumatera, Kamboja, Papua, Papua 

Nugini, Cape York hingga Kepulauan Solomon Kalimantan, Jawa, 

Sumatera. Di Provinsi Papua, tumbuhan sarang semut dapat dijumpai, 

terutama pada daerah Pegunungan Tengah, yaitu di hutan belantara 

Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 

Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai (Utami, 2013). 

2.1.5 Kandungan  Myrmecodia sp 

Sarang semut memiliki Kandungan Kimia diantaranya glikosida, 

vitamin, mineral, flavonoid, tokoferol, polifenol dan tanin. Selain itu, sarang 

semut mengandung senyawa aktif, seperti kalium, besi, fosfor, magnesium, 

natrium, protein, dan fenol (Mangan & Yellia, 2009). 

Tabel  II.1 Komposisi dan kandungan senyawa aktif sarang semut per 100 gram 

bahan (Mangan & Yellia, 2009). 

 

No. 

 

Parameter 

 

Nilai 

1.  Energi 350,52 kcal 

2.  Kadar Air 4,54 gram 
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Lanjutan Tabel Halaman 10 

 

No. 

 

Parameter 

 

Nilai 

3.  Kadar Lemak 2,64 gram 

4.  Kadar Protein 2,75 gram 

5.  Kadar Karbohidrat 78,94 gram 

6.  Tokoferol 31,34 gram 

7.  Total fenol 0,25 gram 

8.  Kalsium (Ca) 0,37 gram 

9.  Natrium (Na) 68,58 gram 

10.  Kalium (K) 3,61 gram 

11.  Seng (Zn) 1,36 mg 

12.  Besi (Fe) 29,24 mg 

13.  Fosfor (P) 0.99 gram 

14.  Magnesium (Mg) 1,50 gram 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tanaman ini mengandung 

senyawa aktif flavonoid, tanin, tokoferol dan kaya mineral yang bermanfaat 

menggangu fungsi bakteri atau virus yang merugikan (Lisnanti, 2017). 

Flavanoid, berperan sebagai antioksidan untuk pencegahan kanker (Utami, 

2013),   Flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding 

sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid 

dengan DNA bakteri (Ganiswarna, 1995). 

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah mampu 

mengerutkan dinding sel bakteri sehingga dapat mengganggu permeabilitas 

sel. Terganggunya permeabilitas sel dapat menyebabkan sel tersebut tidak 

dapat melakukan aktifitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat dan 

karena pengerutan dinding sel bakteri sehingga bakteri mati Maliana et al., 

(2013). Dalam penelitian yang dilakukan (Sari et al., 2015) jenis senyawa 

tanin yang terdapat dalam ekstrak daun trembesi (Samanea saman (Jacq.) 

Merr) yang berpotensi sebagai antibakteri E. coli adalah tanin terhidrolisis 

dengan gugus-gugus fungsi karakteristik yaitu gugus -O-H, CH alifatik, 

C=O ester, C=C aromatik, C-O-H, dan C-O-C eter. 

2.1.6 Manfaat  

Tanaman sarang semut secara alami telah dimanfaatkan dalam 

pengobatan secara tradisional dan dinilai relatif aman. Pada umumnya 
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masyarkat di Kabupaten Merauke memanfaatkan sebagai obat penyembuh 

radang, menguatkan imunitas tubuh dan mengatasi nyeri otot (Dirgantara et 

al., 2013). Dilihat dari segi empiris, tumbuhan Myrmecodia sp dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit berat seperti gangguan asam urat, tumor, 

kanker, jantung, wasir, rematik, stroke, TBC, maag, gangguan fungsi ginjal, 

dan prostat. Selain itu, ekstrak rebusan air tumbuhan sarang semut juga 

terbukti dapat memperlancar air susu ibu (ASI), berguna untuk 

memperlancar haid, serta mengatasi keputihan dan meningkatkan gairah 

seksual bagi pria maupun wanita (Subroto & Saputro, 2006). 

Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yaitu dapat 

menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam sel (Madduluri et al., 

2013).  Saponin dapat menjadi anti bakteri karena zat aktif permukaannya 

mirip detergen, akibatnya saponin akan menurunkan tegangan permukaan 

dinding sel bakteri dan merusak permebialitas membran. Rusaknya 

membran sel ini sangat mengganggu kelangsungan hidup bakteri (Harborn., 

2006). Saponin berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang rentan 

kemudian mengikat membran sitoplasma sehingga mengganggu dan 

mengurangi kestabilan membran sel. Hal ini menyebabkan sitoplasma bocor 

keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel. Agen antimikroba yang 

mengganggu membran sitoplasma bersifat bakterisida (Cavalieri et al., 

2005). 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian 

sel tersebut (Darsana et al., 2012). Mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu 

komponen alkaloid diketahui sebagai interkelator DNA dan menghambat 

enzim topoisomerase sel bakteri (Karou et al., 2005). 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang telah dilakukan Dirgantara et al., (2013), 

Myrmecodia sp berpotensi sebagai sumber antioksidan alami dari alam. 

Dalam penelitian yan dilakukan oleh (roslizawaty et al., 2013) penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol pada konsentrasi 25% dan 
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50% dan rebusan sarang semut mempunyai efektivitas antibakteri terhadap 

bakteri Escherichia coli. Ekstrak etanol Myrmecodia sp mempunyai zona 

hambat lebih besar dibandingkan dengan rebusan sarang semut 

dibandingkan dengan rebusan sarang semut. Semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak etanol sarang semut menjdikan semakin luas zona hambat yang 

terbentuk. 

2.1.8 Uji Toksisitas Akut 

 Berdasarkan penelitian yang dillakukan oleh Soeksmanto et al., 

(2009) Uji Toksisitas Akut Ekstrak Air sarang semut . Dalam ujitoksisitas 

akut ini, peneliti menggunakan 40 ekor mencit (Mus musculus) dari strain 

balb/c jantan yang berumursekitar 2 bulan dengan berat ± 16 g. Mencit 

tersebut ditempatkan kedalam 4 buah bak plastik denganpemberian minum 

an pakan secara ad libitum. Paada mencit tersebut diberikan 3 tingkatan 

perlakuan dosis yaitu 37,5; 375 dan 3750 mg/kg berat badan mencit ekstrak 

air tanaman sarang semut, sedangkan kelompok kontrol hanya diberi 

akuades. Pengamatanperkembangan kerusakan diamati pada hari ke 5, 12,19 

dan 26. Berdasarkan pengamatan patologi anatomi yangdilakukan, 

umumnya pemberian dosis ekstrak airtanaman sarang semut tidak 

menimbulkan kelainanyang menyebabkan hewan sakit. Penampakan organ-

organ hati, ginjal, paru dan jantung yang diamati tampaknormal. Demikian 

jugaa pada pengamatan mikroskopis, menunjukkan pemberian dosis 37,5 

mg/kg berat badan tumbuhan sarang semut, tidak menyebabkan terjadinya 

kelainan yang berarti pada organ mencit. Terjadinya pneumonia pada paru-

paru diakibatkan pemeliharaan yang kurang baik dan tidak terkait dengan 

pemberian ekstrak air tanamansarang semut. Diduga dosis 37,5 mg/kg berat 

badan tanamansarang semut tidak mengganggu kerja fungsional hati mencit 

(Soeksmanto et al., 2009) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pandia et al., (2011) 

LD50 digunakan untuk menilai potensi toksisitas jangka pendek suatu bahan 

(Canadian Centre for Occupational Health and Safety). Hasil uji toksisitas 

akut ekstrak etanol sarang semut adalah didapatkan nilai LD50 sebesar 

3,162 g/KgBB ± 0. Menurut klasifikasi toksisitas skala Hodge dan Sterner 
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nilai tersebut masuk kriteria toksik ringan (slightly toxic). Namun klasifikasi 

tersebut ditujukan untuk hewan uji tikus. Jika dilakukan konversi untuk 

mencari ekivalensi dosis LD50 mencit pada tikus, berdasarkan Paget dan 

Barnes (1964) faktor kali konversi ini adalah 7, maka nilai konversi LD50 

pada tikus adalah 22,134 g/KgBB, dan dosis ini masuk dalam kriteria relatif 

tidak berbahaya (relatively harmless) (Lu, 1995; Canadian Centre for 

Occupational Health and Safety). Gejala toksik muncul pada hewan uji 

kelompok III dengan osis ekstrak etanol sarang semut 10 g/kgBB dan IV 

ekstrak etanol sarang semut 100 g/kgBB berupa tingkah laku gelisah, 

berjalan ke sana ke mari dan kejang sebelum mati. Pengamatan lanjutan 

selama 14 hari pada hewan uji kelompok kontrol I dan II yang masih hidup 

tidak ditemukan adanya gejala toksik. Tidak ada perubahan tingkah laku 

mencit, kelainan mata, atau pun kerontokan bulu. Nafsu makan cukup baik 

yang ditunjukan dengan peningkatan berat badan mencit pada ketiga 

kelompok tersebut. Pemeriksaan histopatologi organ lambung pada mencit 

yang mati menunjukkan tidak terdapat kelainan mukosa lambung. Hal ini 

dapat menyingkirkan kemungkinan penyebab kematian adalah perforasi 

lambung akibat kesalahan dalam pemberian ekstrak secara sonde. Gambaran 

histopatologi organ hati menunjukkan adanya infiltrasi sel-sel radang 

dengan gambaran sel dan inti sel yang normal pada semua kelompok hewan 

uji. Terdapat kelainan mikroskopik ginjal berupa infiltrasi sel radang dan 

kongesti tubulus yang difus pada semua hewan uji yang mati. Uji toksisitas 

akut pada hewan dapat digunakan untuk meramalkan efek toksik yang dapat 

timbul jika suatu bahan kimia masuk tubuh manusia dalam jumlah besar. 

Namun ekstrapolasi data dari hewan ke manusia tidak mudah. Faktor yang 

haru dipertimbangkan adalah seberapa jauh ambang tidak ada efek toksik, 

bagaimana manifestasi efek toksik yang timbul serta bagaimana bentuk 

kurva log-dosis. Selain itu perbedaan spesies dapat memberikan efek toksik 

yang berbeda karena sensitifitas organ, sel, enzim atau reseptor dapat 

berbeda pada spesies yang berbeda. Jika efek toksik yang sama muncul pada 

semua spesies hewan coba yang berbeda, maka efek toksik itu kemungkinan 

besar akan muncul pada manusia (Walum, 1998; Ngatidjan, 2006). 
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2.1.9 Mekanisme tanaman sarang semut sebagai antibakteri  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mangan (2009), sarang semut 

mengandung flavonoid, tanin, glikosida, vitamin, tokoferol, mineral dan 

polifenol. Dalam dunia pengobatan beberapa jenis flavonoid memiliki fungsi 

sebagai zat antibiotik, misal antivirus dan jamur, peradangan pada pembuluh 

darah juga dapat digunakan sebagai racun ikan (Vickery & Vickery, 1981). 

Selain itu flavonoid juga berperan langsung sebagai antibiotik dengan cara 

mengganggu dari fungsi mikroorganisme seperti bakteri atau virus (Subrota 

& Saputro, 2006). Mekanisme penghambat flavonoid terhadap tumbuhnya 

bakteri diduga karena kemampuan senyawa tersebut membentuk komplek 

dengan protein ekstraseluler, merusak membran sel dan mengaktivasi enzim. 

Pada umumnya senyawa flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Gram positif dan Gram negatif (Cowan, 1999). Flavonoid memiliki 

mekanisme kerja antibakteri diduga karena kemampuannya membentuk 

kompleks dengan protein ekstraseluler sehingga dapat merusak membran sel 

bakteri diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler, semakin lipofil suatu 

flavonoid maka kemampuannya merusak membran sel bakteri akan semakin 

besar (Sukmawati et al., 2017). Flavonoid yang bersifat lipofilik akan 

merusak membran sel mikroba (Rahman, 2008). 

Tanin memiliki aktivitas antibakteri, toksisitas tanin bisa merusak 

membran sel bakteri, senyawa astringen tanin juga dapat menginduksi 

pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap enzim atau subtrat mikroba 

dan pembentukan suatu kompleks ikatan tanin terhadap ion logam yang 

dapat menambah toksisitas tanin itu sendiri (Juliantina et al., 2009). 

Mekanisme kerja dari tanin dalam menghambat sel bakteri, yaitu 

menghambat fungsi selaput sel (transpor zat dari sel satu ke sel yang lain) 

dan  mendenaturasi protein sel bakteri, dan menghambat sintesis asam 

nukleat sehingga pertumbuhan bakteri dapat terhambat (Purwanti, 2007). 

Aktivitas antimikroba tanin memungkinkan berhubungan dengan 

penghambatan enzim antimikroba seperti xylonase dan celulase pektinase. 

Tanin juga dapat merusak membran selbakteri. Senyawa tanin dapat 

menghambat juga membunuh pertumbuhan bakteri dengan cara bereaksi 
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dengan membran sel, inaktivasi enzim-enzim esensial dan destruksi atau 

inaktivasi fungsi dan materi genetik. Tanin berperan sebagai antibakteri 

karena dapat membentuk komplek dengan protein dan interaksi hidrofobik, 

jika terbentuk ikatan hidrogen antara tanin dengan protein enzim yang 

terdapat pada bakteri maka kemungkinan akan terdenaturasi sehingga 

metabolisme bakteri terganggu, selain itu dengan adanya tanin (asam tanat) 

maka akan terjadi mengganggu sintesa dinding sel, penghambatan 

metabolisme sel, dan protein dengan mengganggu aktivitas enzim (Ummah, 

2010). 

Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yaitu dapat 

menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam sel (Madduluri et 

al., 2013).  Saponin dapat menjadi anti bakteri karena zat aktif 

permukaannya mirip detergen, akibatnya saponin akan menurunkan 

tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permebialitas 

membran. Rusaknya membran sel ini sangat mengganggu kelangsungan 

hidup bakteri ( Harborn., 2006). Saponin berdifusi melalui membran luar 

dan dinding sel yang rentan kemudian mengikat membran sitoplasma 

sehingga mengganggu dan mengurangi kestabilan membran sel. Hal ini 

menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang mengakibatkan 

kematian sel. Agen antimikroba yang mengganggu membran sitoplasma 

bersifat bakterisida (Cavalieri et al., 2005). 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian 

sel tersebut (Darsana et al., 2012). Mekanisme lain antibakteri alkaloid 

yaitu komponen alkaloid diketahui sebagai interkelator DNA dan 

menghambat enzim topoisomerase sel bakteri (Karou et al., 2005). 

2.1.10 Tinjauan tentang pengujian efek anti bakteri secara invitro tanaman 

sarang semut  

Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh (Roslizawaty et all., 

2013) hasil menunjukkan jika ekstrak etanol dalam konsentrasi 25% dan 

50% dan rebusan sarang semut memiliki efektivitas antibakteri terhadap 
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Escherichia coli. Ekstrak etanol memiliki zona hambat lebih besar 

dibandingkan dengan rebusan tumbuhan sarang semut dibandingkan 

dengan rebusan sarang semut. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol 

sarang semut maka semakin luas zona hambat yang terbentuk. 

Kemampuan ekstrak etanol sarang semut memiliki efektivitas sebagai 

antibakteri juga didukung oleh zat-zat aktif yang dikandung oleh 

tumbuhan ini. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dillakukan oleh (Efendi & 

Hertiani., 2013), ekstrak etanol M. tuberosa 0,8% bersifat bakteriostatik 

terhadap E.coli, karena aktivitas bakteriosid ditunjukkan oleh ekstrak 

dengan kadar 6,4%. mikroba tersebut dapat dijelaskan dengan perbedaan 

struktur penyusun dinding sel mikroba. Dinding sel bakteri gram negatif 

mempunyai lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dibandingkan bakteri 

ram positif, tetapi memiliki lapisan membran luar tambahan yang lebih 

kompleks. Akibatnya, secara umum akan lebih sulit menembus dinding sel 

bakteri Gram negatif daripada Gram positif (Allison & Gilbert, 2004). 

2.2 Uraian Diare  

2.2.1 Pengertian Diare 

Diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia, 

terutama untuk negara-negara berkembang karena tingkat morbiditas dan 

mortalitas yang tinggi (Gultom et al., 2018). Diare atau mencret dapat 

dijelaskan sebagai buang air besar dengan feses tidak berbentuk (unformed 

stools) atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Bila diare 

berlangsung kurang dari 2 minggu, disebut sebagai diare akut. Apabila diare 

berlangsung 2 minggu atau lebih, digolongkan pada diare kronik. Feses 

dapat dengan atau tanpa lendir, darah, atau pus. Gejala yaang menyertai 

dapat berupa mengganggu sintesa dinding sel, mual, muntah, mulas, 

tenesmus, demam, dan tanda-tanda dehidrasi (Amin, 2015).  

Diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus dan parasit. 

Penyebab diare terbanyak kedua setelah rotavirus adalah infeksi karena 

bakteri Escherichia coli (Monem et al., 2014). Penyakit Diare memiliki 

potensi untuk meningkat kembali (re-emerging) mengingat kondisi perilaku 
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dan lingkungan (fisik, sosial, ekonomi dan budaya) masyarakat yang kurang 

mendukung. Kondisi ini tergambar dari masih belum tereliminasinya 

berbagai penyakit tersebut dan masih tingginya faktor risiko baik perilaku 

maupun kondisi lingkungan di masyarakat (Basuki & Sumekar, 2015). 

Penyakit diare merupakan penyakit yang berbasis pada kesehatan 

lingkungan. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika terjadi perubahan 

konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seorang dikatakan 

menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya , atau bila buang air 

besar tiga kali atau lebih, buang air besar yang berair tapi tidak berdarah 

dalam waktu 24 jam (Dinkes Jateng, 2012:22). 

2.2.2 Epidemologi Diare 

Diare terdiri atas diare akut dan diare kronis. Diare akut adalah 

kejadian diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Kejadian diare akut di 

Indonesia diperkirakan sekitar 60 juta kasus setiap tahunnya, dan 1-5 % di 

antaranya berkembang menjadi diare kronis. Diare merupakan keluhan yang 

sering ditemukan pada balita maupun dewasa. Diperkirakan pada orang 

dewasa setiap tahunnya mengalami di akut atau gastroenteritis akut 

sebanyak 99.000.000 kasus. Di Amerika Serikat, diperkirakan 8.000.000 

pasien berobat ke dokter dan lebih dari 250.000 pasien di rawat di rumah 

sakit tiap tahun ( 1,5 % merupakan pasien dewasa ) yang disebabkan karena 

diare atau gastroenteritis (Kolopaking & Daldiyono, 2009). Secara umum 

kematian akibat diare pada anak di dunia mencapai 42.000 kasus per 

minggu, 6000 kasus per hari, 4 kasus setiap menit dan 1 kematian setiap 14 

detik. Kematian yang terjadi, kebanyakan berhubungan dengan kejadian 

diare pada anak-anak atau usia lanjut, dimana kesehatan pada usia pasien 

tersebut rentan terhadap dehidrasi sedang berat. Frekuensi kejadian diare 

pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia lebih banyak 2-3 kali 

dibandingkan negara maju (Kolopaking & Daldiyono, 2009). 

Diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya yang 

masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, 

Departemen Kesehatan pada 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan insidens 
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naik. Tahun 2000 IR penyakit Diare 301/ 1000 penduduk, tahun 2003 naik 

menjadi 374 /1000 penduduk, 2006 naik menjadi 423 /1000 penduduk dan 

2010 menjadi 411/1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga 

termasuk sering terjadi, dengan CFR yang masih tinggi. Tahun 2008 terjadi 

KLB di 69 Kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 239 

orang (CFR 2,94%). Tahun 2009 terjadi KLB di 24 Kecamatan dengan 

jumlah kasus 5.756 orang, dengan kematian 100 orang (CFR 1,74%), 

sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah 

penderita 4204 dengan kematian 73 orang (CFR 1,74 %.). Pada 

RISKESDAS 2007 berdasarkan pola penyebab kematian semua umur, diare 

merupakan penyebab kematian peringkat ke-13 dengan proporsi 3,5%. 

Sedangkan berdasarkan penyakit menular, diare merupakan penyebab 

kematian peringkat ke-3 setelah TB dan Pneumonia, juga didapatkan bahwa 

penyebab kematian bayi (usia 29 hari-11 bulan) yang terbanyak adalah diare 

(31,4%) dan pneumonia (23,8%). Demikian pula penyebab kematian anak 

balita (usia 12-59 bulan), terbanyak adalah diare (25,2%) dan pnemonia 

(15,5%) (Buletin Kemenkes RI, 2011). 

Faktor higiene dan sanitasi merupakan faktor yang dominan karena 

kebanyakan agen penyebab diare baik bakteri, virus maupun protozoa 

ditularkan melalui perantaraan vektor mekanik seperti lalat yang banyak 

terdapat pada seseorang dengan higiene dan sanitasi yang jelek (Maryanti et 

al., 2014). 

2.2.3 Etiologi Diare 

Penyebab diare diantaranya adalah penyebab langsung (infeksi, 

malabsorpsi, makanan, psikologis) dan penyebab tidak langsung (status gizi, 

kondisi lingkungan, perilaku, pendidikan, pekerjaan, dan sosial ekonomi) 

(Suharyano, 2008 : 28). 

a. Penyebab langsung 

1) Faktor infeksi 

a) Infeksi eksternal yaitu infeksi saluran pencernaan yang 

merupakan penyebab utama diare pada anak. Infeksi parenteral 

ini meliputi:  (a)Infeksi bakteri: Vibrio, E.coli, Salmonella, 
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Shigella, Campylobacter,Yersinia, Aeromonas dan sebagainya 

(Suharyano, 2008 : 28). 

b) Infeksi virus: Enteroovirus (Virus ECHO, Coxsackie, 

Poliomyelitis), Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus dan lain-lain 

(Suharyano, 2008 : 28). 

Infeksi parasite : Cacing (Ascaris, Trichiuris, Oxyuris, 

Strongyloides), protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, 

Trichomonas hominis), jamur (candida albicans) (Suharyono, 2008 : 28). 

Infeksi parenteral yaitu infeksi dibagian tubuh lain diluar alat 

pencernaan, seperti Otitis Media akut (OMA), Tonsilofaringitis, 

Bronkopneumonia, Ensefalitis dan sebagainya (Suharyono, 2008 : 28). 

2) Faktor malabsorpsi 

Faktor malabsorbsi dibagi menjadi dua yaitu malabsorbsi 

karbohidrat dan lemak. Malabsorbsi karbohidrat yaitu disakarida 

(intoleransi laktosa, maltose dan sukrosa), monosakarida (intoleransi 

glukosa, fruktosa dan galaktosa). Pada anak yang terpenting dan 

tersering ialah intoleransi laktosa. Sedangkan Malabsorbsi lemak terjadi 

bila dalam makanan terdapat lemak yang disebut triglyserida. 

Triglisserida, dengan bantuan kelenjar lipase, mengubah lemak menjadi 

micelles yang siap diabsorbsi usus. Jika tidak terdapat lipase dan terjadi 

kerusakan mukosa usus, diare dapat muncul karena lemak tidak terserap 

dengan baik (Suharyono, 2008: 28). 

3) Faktor makanan 

Makanan yang mengakibatkan diare adalah makanan yang 

terkontaminasi, basi, beracun, terlalu banyak lemak, mentah (sayuran) 

dan kurang matang. Makanan yang terkontaminasi jauh lebih mudah 

mengakibatkan diare. Racun didefinisikan sebagai zat yang 

menyebabkan luka, sakit, dan kematian organisme biasanya dengan 

reaksi kimia atau aktivitas lainnya dalam skala molekul (Suharyono, 

2008: 28). 

 



21 
 

 
 

2.2.4 Patogenesis Diare 

Menurut Mohammad (2011), mekanisme dasar yang menyebabkan 

timbulnya diare ialah : 

a. Gangguan osmotik 

Diare tipe ini disebabkan meningkatnya tekanan osmotik intralumen 

dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obat/zat kimia yang hiperosmotik 

malabsorpsi umum dan defek dalam absorpsi mukosa usus missal pada 

defisiensi disakaridase, malabsorpsi glukosa / galaktosa (Mohammad, 2011). 

b. Gangguan sekresi 

Diare tipe ini disebabkan oleh meningkatnya sekresi air dan 

elektrolit dari usus, menurunnya absorpsi. Yang khas pada diare ini yaitu 

secara klinis ditemukan diare dengan volume tinja yang banyak sekali. 

Diare tipe ini akan tetap berlangsung walaupun dilakukan puasa 

makan/minum (Mohammad, 2011). 

c. Motilitas dan waktu transit usus yang abnormal 

Diare tipe ini disebabkan hipermotilitas dan iregularitas motilitas 

usus sehingga menyebabkan absorpsi yang abnormal di usus halus. 

Penyebabnya antara lain: Diabetes mellitus, Pasca vagotomi, Hipertiroid. 

d. Malabsorpsi asam empedu dan lemak 

Diare tipe ini didapatkan pada gangguan pembentukan atau 

produksi micelle empedu dan penyakit-penyakit saluran bilier dan hati 

(Mohammad, 2011). 

e. Defek sistem pertukaran anion/transport elektrolit aktif di enterosit  

Diare tipe ini disebabkan adanya hambatan mekanisme transport 

aktif Na + K+ ATP di enterosit dan absorpsi Na+ dan air yang abnormal 

(Mohammad, 2011). 

f. Gangguan permeabelitas usus 

Diare tipe ini disebabkan permeabilitas usus yang abnormal 

disebabkan adanya kelainan morfologi membran epitel spesifik pada 

usus halus (Mohammad, 2011). 
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2.2.5 Diagnosis diare 

Diagnosis ditegakkan berdasasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik 

dan pemeriksaan penunjang.  Dilihat dari pemeriksaan fisik, kelainan-

kelainan yang ditemukan sangat menunjang dalam penentuan sebab diare. 

Volume status dengan memperhatikan perubahan ortostatik pada tekanan 

darah dan nadi, suhu tubuh dan tanda toksisitas. Pemeriksaan perut yang 

seksama merupakan hal yang penting juga mewakili kualitas bunyi usus, 

perut distensi dan nyeri tekan merupakan "petunjuk" bagi penetapan etiologi 

(Kolopaking & Daldiyono, 2009).  

2.2.6 Pengobatan diare  

Terapi dengan memberikan rehidrasi yang adekuat. Antidiare 

terhindar dari penyakit yang parah. Enterotoksigenik E. coli (ETEC) 

berespon baik terhadap trimetoprim-sulfametoksazole atau kuinolon yang 

diberikan selama 3 hari Pemberian antimikroba tidak akan terbebas akan 

memudahkan penyakit pada diarea Enteropatogenik E. coli (EPEC) dan 

diarea Enteroagregatif E. coli (EAEC). Antibiotik harus dihindari pada diare 

yang berkaitan dengan Enterohemoragic E. coli (EHEC) (Zein & Ginting, 

2004). Diet merupakan salah satu terapi bagi penderita diare. Pasien diare 

tidak disukai untuk berpuasa, kecuali bila muntah tidak bisa hebat. Pasien 

senang untuk minum sari buah, teh, dan makanan yang mudah dicerna 

seperti pisang, nasi, keripik, dan sup. Minuman berkafein dan alkohol harus 

dihindari karena dapat meningkatkan motilitas dan sekresi usus (Kolopaking 

& Daldiyono, 2009) 

2.2.7 Klasifikasi Diare 

Banyak macam klasifikasi diare, diantaranya menurut etiologinya. 

Mellinkof, membagi klasifikasi diare berdasarkan gangguan faal yaitu: 

1. Dorongan diatas usus normal yang terlalu cepa, yang dapat disebabkan :  

a. Rangsangan saraf yang abnormal terdapat pada : psychogenic 

diarrhea atau keracunan mecholyl 

b. Pengaruh zat kimia terhadap motilitas yang abnormalmisalnya pada : 

sindroma karsinoid, penyakit addison”s, thirotoksikosis. 
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c. Iritasi pada intestin misalnya pada : pemakaian oleum recini, koletive 

ulserativa, perikolil abses, amebiasis, uremik kolitis dan lain-lain. 

(Hadi, 2002) 

2. Gangguan pencernaan makanan karena : 

a. Hilangnya fungsi reservoir dari lambung misalnya pada 

postgastrektomi timbul sindroma dumping. 

b. Penyakit pankreas. 

c. Insufisiensi sepanjang intestin 

d. Kemungkinan adanya sekresi abnormal dari HCl, misalnya pada 

sindroma Zollinger Ellison. 

(Hadi, 2002) 

3. Absorbsi abnormal pada pencernaan makanan misalnya : 

a. Penyakit Hati 

b. Penyakit pada intestin 

c. Obstruksi mesenterik misalnya karsinomatosis atau pada tbc 

(Hadi, 2002) 

Klasifikasi juga dapat dibagi berdasarkan etiologinya, seperti halnya 

MOSES membagi berdasarkan penyebabnya : 

4. Infeksi  

a. Parasit :  

- Amebiasis  

- Balantidiasis 

- Helmintiasis  

(Hadi, 2002) 

b. Bakterial : 

- Basiler disentri 

- Para cholera El Tor 

- Salmonellosis  

- Tuberculous enterokolitis 
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- Enteropathogenic Eschericia Coli 

- Staphylococcus Enterokolitis  

(Hadi, 2002) 

c. Enteroviral  

- Virus Gastroenteritis 

(Hadi, 2002) 

5. Keracunan Makanan  

a. Karena toksin bakteri misalnya :  

1. Botulisme 

2. Karena enterotoksin staphylococcus. 

b. Karena toksin yang dikeluarkan oleh makanan sendiri  

(Hadi, 2002) 

6. Diare karena obat-obatan  

a. Post antibiotik diare, dapat terjadi pada penderita yang dirawat di 

rumah sakitdan mendapat terapi dengan antibiotika yang lama. 

Dimana bakteri sudah resistent terhadap antibiotika.  

b. Diare dapat timbul secara sekunder karena dosis berlebihan dari 

quinidin, colchicin digitalis, reserpin, laksatif dan obat-obatan lagi 

(Hadi, 2002) 

7. Diare yang etiologinya tidak pasti, misalnya :  

Pseudomembranous enterocolitis 

8. Diare Psichogenic  

9. Keadaan lain yang berhubungan dengan diare kronis, misalnya :  

- Pada sindroma Zollinger Ellison  

- Karsinoma dari pankreas dengan steatore 

- Tropical sprue 

- dll (Hadi, 2002) 
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2.2.8 Derajat Dehidrasi Diare 

Derajat dehidrasi diklasisfikasikan menjadi 3 (Kemenkes RI, 2011):  

a. Diare tanpa dehidrasi  

Bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih :  

 Keadaan Umum : baik  

 Rasa haus : Normal, minum biasa  

 Mata : Normal  

 Turgor kulit : kembali cepat  

b. Diare dehidrasi Ringan/Sedang  

Diare dengan dehidrasi Ringan/Sedang, bila terdapat  2 tanda di bawah 

ini atau lebih:  

 Keadaan Umum : Gelisah, rewel  

 Rasa haus : Haus, ingin minum banyak  

 Mata : Cekung  

 Turgor kulit : Kembali lambat  

c. Diare dehidrasi berat  

Diare dehidrasi berat, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:  

 Keadaan Umum : Lesu, lunglai, atau tidak sadar  

 Rasa haus : Tidak bisa minum atau malas minum  

 Mata : Cekung  

 Turgor kulit : Kembali sangat lambat (lebih dari 2 detik)  

Penderita diare yang tidak dapat minum harus segera dirujuk ke 

Puskesmas untuk di infus. 

2.2.9 Patofisiologi Diare 

Menurut (Simanjuntak, 2017) Mekanisme dasar yang menyebabkan 

timbulnya diare ialah:  

a. Gangguan osmotik  

Terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan 

mengakibatkan tekanan osmotik dalam lumen usus meningkat sehingga 

terjadi pergeseran air dan elektroloit kedalam lumen usus. Isi rongga usus 



26 
 

 
 

yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga 

timbul diare.  

b. Gangguan sekresi  

Dikarenakan rangsangan tertentu (misalnya toksin) pada dinding 

usus akan terjadi air dan elektrolit, peningkatan sekresi, ke dalam lumen 

usus dan selanjutnya timbul diare kerena peningkatan isi lumen usus.  

c. Gangguan motilitas usus  

Hiperperistaltik menyebabkan kurangnya kesempatan dai usus 

untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya bila 

peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan, 

selanjutnya dapat timbul diare pula. 

2.3 Bakteri  

Bakteri sebagai makhluk hidup memiliki informasi genetik berupa 

DNA, tetapi tidak terletak dalam tempat khusus (nukleus) dan tidak ada 

membran inti. DNA pada bakteri berbentuk sirkuler, panjang dan biasa disebut 

nukleoid. DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas ekson 

saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi 

plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler (Goering et al., 2005). 

Berdasarkan komposisi dinding sel bakteri, bakteri dibedakan menjadi 

dua  yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram negatif 

memiliki struktur dinding sel yang lebih tipis dari bakteri gram positif tetapi 

memiliki dinding sel yang berlapis tiga. Komposisi dinding sel gram negatif 

terdiri atas lipid (11-22%) dan peptidoglikan (10 % dari berat kering) yang 

terdapat pada lapisan kaku sebelah dalam dinding sel. Bila dibandingkan 

dengan bakteri gram negatif, bakteri gram positif memiliki struktur dinding sel 

lebih tebal tetapi berlapis tunggal. Dengan komposisi dinding sel yang terdiri 

atas peptidoglikan (50% berat kering), lipid (1-4%) dan asam teikoat (Pelczar 

& Chan,1986). 
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Gambar 2.4  Perbandingan  ssuunan dinding sel  bakteri gram-positif  dan gram  

negatif (Modifikasi Bowman, diakses Maret 2019) 

 

2.4 Uraian Escherichia Coli 

2.4.1 Taksonomi 

Mengenai klasifikasi bakteri E. coli yaitu (Jawetz et al., 2013) :  

Kingdom: Bakteria  

Fillum : Proteobacteria  

Kelas : Gammaproteobacteria  

Ordo : Enterobacteriales  

Famili : Enterobactericeae  

Genus : Eschericia   

Spesies : Eschericia coli 

2.4.2 Identifikasi Bakteri Escherichia coli 

Escherichia coli Broth (ECB), hasil positif ditandai dengan 

terbentuk gas dan kekeruhan pada media. Hasil positif pada media ECB di 

lanjutkan uji penegasan menggunakan media Eosin Methylen Blue Agar 

(EMBA), hasil positif ditandai dengan tumbuhnya koloni berwarna hijau 

metalik.Identifikasi karakter biokimia bakteri E. coli menurut kunci 

identifikasi Bacteria from Fish and Other Aquatic Animals (Buller, 2004). 

Hasil uji dilakukan pendugaan jumlah bakteri menggunakan Most 

Probability Number (MPN). 
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2.4.3 Morfologi dan Sifat-sifat 

Escherichia coli, dari keluarga Enterobacteriaceae, adalah anggota 

anaerobik fakultatif nonpatogenik yang dominan pada mikro flora usus 

manusia. Meskipun Escherichia coli merupakan bakteri komensal di antara 

mikroflora usus berbagai hewan tetapi E. coli terdapat jugaa pada  manusia, 

beberapa strain telah mengembangkan kemampuan dari E coli untuk 

menyebabkan diare (diarrheagenic E coli [DEC] groups) dan 

ekstraintestinal E. coli (ExPEC) termasuk infeksi saluran kemih, meningitis, 

dan septikemia pada manusia dan hewan. Di antara agen penyebab bakteri, 

DEC memainkan peran penting dalam menyebabkan diare pada anak-anak 

di bawah usia 5 tahun, terutama anak-anak prasekolah di negara berkembang 

(Walker CL et al. 2013). Antara DECs, galur enterikogen E coli (EPEC) 

menyumbang 5% hingga 10% diare anak di negara miskin sumber daya 

(Langendorf C et al, 2015). 

Escherichia coli adalah anggota flora normal usus. E. coli berperan 

penting dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen-pigmen empedu, asam-

asam empedu dan penyerapan zat-zat makanan. E. coli termasuk ke dalam 

bakteri heterotrof yang memperoleh makanan berupa zat oganik dari 

lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang 

dibutuhkan oleh bakteri Escherichia coli (Norajit et al., 2007). E. coli 

termasuk family Enterobacteriaceae, bentuknya batang atau koma, terdapat 

tunggal atau berpasangan dalam rantai pendek. (Whittam et al., 2011). E.coli 

meiliki ukuran 0,4µm – 0,7µm x 1,4µm dan memiliki strain yang berkapsul 

(Jewetz M, 2008). E. coli memiliki kompleks antigen yang teridiri dari 

antigen O, K, dan H (Keyser F et al, 2005). 

Satu jenis bakteri E. coli tertentu bisa mengakibatkan penyakit 

sistem pencernaan yang serius, umum ditandai dengan diare dan terkadang 

disertai mual. Dampak lain dari bakteri E coli yaitu menghasilkan racun 

yang dapat merusak ginjal, serta melemahkan dinding usus kecil pada anak-

anak. Penyebab lain untuk menyebut pada bakteri E coli dapat berbahaya 

adalah karena tidak ada obat yang efektif untuk ini. Bakteri E coli bisa 

berbahaya dan menimbulkan dampak yang paling parah pada anak-anak atau 
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orang tua yang memiliki sistem kekebala lemah. Ini mungkin karena 

pertahanan tubuh alami pada anak-anak masih berkembang, dan orang 

dewasa yang memiliki kekebalan lemah, sehingga mereka tidak memiliki 

flora usus yang sehat dan antibodi yang diperlukan untuk menangkal infeksi 

(Setyaningsing, 2017). 

2.4.4 Patogenesis E. Coli di ekstraintestinal 

 Extraintestinal pathogenic Escherichia coli (exPEC) adalah bakteri 

patogen gram-negatif, menyebabkan berbagai penyakit yang mempengaruhi 

semua kelompok umur. ExPEC merupakan penyebab paling umum 

terjadinya bakteremia, terutama pada orang dewasa, dan sering menjadi 

penyebab utama meningitis pada neonatus, peritonitis, prostatitis dan 

pneumonia. Sebagian besar exPEC mengakibatkan infeksi saluran kemih 

(ISK) pada perempuan. Selain itu, exPEC juga menyebabkan infeksi pada 

saluran pernapasan, kulit, jaringan lunak dan kulit (Poolman & Wacker 

2016).  

Gejala dan tanda-tandanya infeksi saluran kemih yaitu sering 

berkemih, hematuria, disuria dan piuria. Pada infeksi saluran kemih yang 

letaknya pada bagian atas maka akan timbul gejala nyeri pinggang dan 

demam yang sangat tinggi yaitu mencapai 39oC atau lebih. Antigen yang 

cukup berperan dalam infeksi saluran kemih bagian atas yaitu antigen K, 

sedangkan antigen O hampir berperan pada seluruh infeksi. Antigen H 

berperan pada kejadian nefropatogenik karena infeksi E.coli (Jawetz et al., 

2013). 

2.4.5 Patogenesis E.coli di Intraintestinal  

Pada intestinal, E.coli sering menyebabkan saakit diare. Diare yang 

disebakan karena E.coli sangat beragam macamnya, bergantung dari jenis 

dan juga gejala klinis yang timbul. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan 

E.coli memiliki beberapa kelompok dengan kemampuan virulensi yang 

berbeda-beda berdasarkan dari endotoksin yang dihasilkan (Jawetz et al., 

2013). 
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Ada enam grup E.coli patogen yang sudah diidentifikasi. Masing- 

masing grup memiliki virulensi dan mekanisme patogenik yang berbeda. 

Endotoksin strain E.coli yang menyerang manusia yaitu: Enterotoxigenic 

Escherichia coli (ETEC), Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC), 

Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC), Enteroinvasive Escherichia 

coli (EIEC). Diffuseadhering Escherichia coli (DAEC), dan 

Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC). EPEC, ETEC EIEC umumnya 

ditularkan melalui makanan dan air terkontaminasi (Vieira et al., 2007; 

Rahmatullah, 2010). 

2.4.6 Escherichia Coli penyeab diare 

Escherichia coli yang menyebabkan diare banyak ditemukan di 

seluruh dunia. E.Coli diklasifikasikan oleh ciri khas sifat-sifat virulensinya, 

dan setiap kelompok menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang 

berbeda. Ada lima kelompok galur E.coli yang patogen, yaitu : 

a. Enteroinvasif E. coli (EIEC) Menyebabkan penyakit yang mirip dengan 

shigellosis. Sering terjadi pada anak – anak di negara berkembang dan 

wisatawan yang menuju negara tersebut. EIEC menimbulkan penyakit 

melalui invasinya ke sel epitel mukosa usus (Brooks et al., 2008).  

b. Enteropatogenik E. coli (EPEC) Enteropatogenik mengacu pada serotipe 

E. coli tertentu yang pertama dicurigai dalam studi epidemiologi pada 

1940-an dan 1950-an sebagai penyebab epidemi dan sporadis diare pada 

anak-anak (Frankel G. et al, 2002). 

c. Enterotoksigenik E. coli (ETEC) Enterotoksigenik merupakan penyebab 

paling umum dari diare pada wisatawan (Travellers Diarrhea) dan diare 

pada bayi di negara berkembang. Ada dua macam eksotoksin yang 

dihasilkan dari E. coli yaitu: (1) Limfotoksin dikeluarkan bawah kendali 

genetik plasmid. (2) Sitotoksin yang berada di bawah kendali kelompok 

plasmid heterogen. Strain yang menghasilkan kedua toksin tersebut 

menyebabkan diare yang lebih berat (Brooks et al., 2008).  

d. Enterohemoragik E. coli (EHEC) Ssedangkan EHEC dianggap sebagai 

patogen zoonosis baru yang dapat menyebabkan gastroenteritis akut dan 

hemoragik kolitis dengan komplikasi ginjal dan neurologis sebagai 
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akibat dari translokasi Shiga toksin (Stx 1 dan Stx 2) di usus adalah 

penyebab utama kematian bayi dalam Negara berkembang (Jawetz et al., 

2008)  

e. Enteroagregatif E. coli (EAEC) Akibat infeksinya menyebabkan diare 

akut dan kronik di negara berkembang. Bakteri ini ditandai dengan pola 

khas perlekatannya pada sel manusia. EAEC memproduksi hemolisin 

dan ST enterotoksin yang sama dengan ETEC (Brooks et al., 2008). 

Escherichia coli adalah bakteri komensal, patogen intestinal dan 

pathogen ekstraintestinal yang dapat menyebabkan infeksi traktus urinarius, 

meningitis, dan septicemia. Sebagian besar dari bakteri E. coli berada dalam 

saluran pencernaan hewan maupun manusia dan merupakan flora normal, 

namun ada yang bersifat patogen yang daapat menyebabkan diare pada 

manusia (Bettelheim, 2000). 

2.5 Antibakteri  

Mekanisme keja antibakteri dipengaruhi beberapa faktor di antaranya 

yaitu jumlah bakteri, konsentrasi antibakteri, bahan organik spesies bakteri, 

suhu, dan pH lingkungan (Silvikasari, 2011). Kemampuan menghambatan  

dan membunuh dari antibakteri berbeda-beda. Antibakteri dengan spektrum 

luas menghambat atau membunuh bakteri Gram-negatif maupun Gram-positif. 

Jenis antibakteri spektrum sempit menghambat atau membunuh bakteri Gram-

negatif atau Gram-positif saja (Jones, 2000). Senyawa antibakteri bekerja 

merusak susunan dinding sel, yang menyebabkan peningkatan permeabilitas 

membran sel sehingga hilangnya komponen penyusun sel, menghilangkan 

aktivitas enzim dan merusak fungsi materi genetik dari bakteri tersebut 

(Brooks et al, 2005). 

Umumnnya bakteri memiiliki lapisan luar disebut dinding sel yang 

tersusun atas peptidoglikan. Pada proses sintesis dinding sel, banyak enzim 

serta reaksi enzimatik yang terlibat didalamnya. Diantarannya antibakteri 

dapat mengganggu pembentukan dinding sel bakteri dengan cara menghalangi 

kerja enzim yang menyebabkan dinding sel tidak terbentuk atau rusak. Bakteri 

lisis terjadi karena rusaknya dinding sel. Kerusakan dinding sel menyebabkan 

kematian sel karena dinding sel berfungsi sebagai pengatur pertukaran zat- zat 
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dari luar dan ke dalam sel, serta dapat memberi bentuk pada sel (Pelczair & 

Chan, 2005). 

Resistensi bakteri terhadap suatu antibiotik mempunyai arti klinis yang 

amat penting. Suatu bakteri yang awalnya peka terhadap antibiotik, setelah 

beberapa tahun kemudian dapat menjadi resisten, dan berakibat pada sulitnya 

proses pengobatan karena sulitnya memperoleh antibiotik yang dapat 

membunuh bakteri tersebut (Jawetz, 2005) dalam (Huda, 2016). Resistensi 

antimikroba dari bakteri merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat yang 

sifatnya global. Masalah ini menjadi bertambah penting dalam hal pengobatan 

infeksi enterik. Di negara-negara berkembang resistensi terhadap obat-obat 

lapis pertama (first-line drugs) telah dijumpai di antara kuman-kuman patogen 

enterik, yang disebabkan oleh penggunaan antimikroba yang tidak sesuai 

dengan dosis (Yenny & Elly, 2007). 

Tabel II.2 Ringkasan Terapi untuk Diare Akut 

(Barr and Smith., 2014) 

Organisme  (Bacteri) Terapi efektif Pilihan pengobatan 

Campylobacter  Terbukti pada 

dysentery dan sepsis 

mungkin efektif pada 

enteritis  

Azithromycin 

(Zithromax), 500 mg satu 

hari sekali 3-4 hari 

Clostridium difficile  Terbukti Metronidazole (Flagyl), 

500 mg 3 kali sehari (10 

hari) 

Enteropathogenic/ 

enteroinvasive 

Escherichia coli  

Mungkin  Ciprofloxacin, 500 mg 

dua kali sehari  dalam 

3 hari 

Enterotoxigenic E. coli  Terbukti  Ciprofloxacin, 500 mg 

dua kali sehari dalam 

tiga hari  

Salmonella, non- Typhi 

species  

Meeragukan pada 

enteritis  

Terbukti pada infeksi  

parah, sepsis atau 

disentri 

—  

Shiga toxin– producing 

E. coli  

kontroversial Tidak ada   
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Lanjutan tabel halaman  32 

Organisme  (Bacteri) Terapi efektif Pilihan pengobatan 

Shigella  Terbukti pada disentri Ciprofloxacin, 500 mg 

dua kali sehari dalam 

tiga hari, atau 2 g 

dalam dosis tunggal  

Vibrio cholerae  Terbukti Doxycycline, 300-mg 

dosis tunggal  

Yersinia  Tidak diprlukan ada 

penyakit rngan atau 

enteritis yang terbukti  

—  

 

2.6  Ciprofloxacin  

Ciprofloxacin (nomor produk : C031, CAS nomor : 86721-33-1, rumus 

molekul = C17H18FN3O3, berat molekul = 331.34, appeareance : faintly 

yellow powder) adalah fluorokuinolon generasi ke-2 yang bekerja menon-

aktifkan produksi enzim DNA girase dan topoisomerase IV, dimana kedua 

enzim ini membantu dalam sintesis DNA dan protein bakteri. Obat ini bekerja 

pada bakteri Gram negatif dan Gram positif. Suhu penyimpanan 2 – 8 °C, di 

dalam wadah kedap udara, terlindung dari cahaya. Sifat bakterisida dari 

ciprofloxacin menghasilkan penghambatan enzim topoisomerase II (DNA 

gyrase) dan topoisomerase IV, yang diperlukan untuk replikasi DNA bakteri, 

transkripsi, perbaikan dan rekombinasi. Ciprofloxacin telah digunakan untuk 

mengobati berbagai macam infeksi, termasuk infeksi saluran kemih, aliran 

darah, usus atau saluran pernafasan (Jaktaji et al., 2010). 

2.7  Uraian Ekstraksi dan Maserasi 

Mekanisme ekstraksi padat-cair yang mana mekanisme ekstraksi ini 

dimulai dengan adsorpsi pelarut oleh permukaan sampel, diikuti difusi pelarut 

ke dalam sampel dan pelarutan analit oleh pelarut (interaksi analit dengan 

pelarut) Selanjutnya terjadi difusi analit-pelarut ke permukaan sampel dan 

desorpsi analit-pelarut dari permukaan sampel kedalam pelarut. Perpindahan 

analit-pelarut ke permukaan sampel berlangsung sangat cepat ketika terjadi 

kontak antara sa dengan pelarut. mpel Kecepatan difusi analit-pelarut ke 

permukaan sampel merupakan tahapan yang mengontrol keseluruhan proses 
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ekstraksi ini. Kecepatan difusi bergantung pada beberapa faktor yaitu 

Temperatur Luas permukaan partikel (sampel) Jenis pelarut Perbandingan 

analit dengan pelarut Kecepatan dan lama pengadukan Agar kondisi optimum 

ekstraksi dapat tercapai ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 

Kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut harus tinggi Pelarut yang 

digunakan harus selektif Konsentrasi analit dalam sampel harus cukup tinggi 

Tersedia metode untuk memisahkan kembali analit dari pelarut pen                          

gekstraksi (Leba., 2017). 

Menurut Departemen Kesehatan RI 2006, ekstraksi merupakan proses 

penarikan kandungan kimia yang larut dari suatu serbuk simplisia, sehingga 

terpisah dari bahan yang tidak larut. Beberapa metode digunakan untuk 

ekstraksi bahan alam antara lain :  

2.7.1 Maserasi  

Maserasi merupakan proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengadukan suhu ruangan. Prosedurnya dilakukan 

dengan cara pelarut yang sesuai digunakan untuk merendam simplisia 

wadah tertutup. Pengadukan dilakukan untuk meningkatkan kecepatan 

ekstraksi. Kelemahan dari maserasi yaitu pada prosesnya yaitu 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Ekstraksi secara menyeluruh juga 

dapat menghabiskan sejumlah besar volume pelarut yang berpotensi 

hilangnya metabolit. Beberapa senyawa juga tidak terekstraksi secara efisien 

jika kurang terlarut pada suhu kamar (27◦C). Ekstraksi secara maserasi 

dilakukan pada suhu kamar (27◦C), sehingga tidak menyebabkan degradasi 

metabolit yang tidak tahan panas (Depkes RI, 2006). Kelebihan ekstraksi ini 

adalah alat dan cara yang digunakan sangatlah sederhana, dapat digunakan 

untuk analit baik yang tahan terhadap pemanasan maupun yang tidak tahan 

terhadap pemanasan, sedangkan kelemahannya adalah banyak pelarut yang 

digunakan (Leba., 2017). 

2.7.2 Perkolasi  

Perkolasi adalah proses ekstraksi senyawa terlarut dari jaringan 

selular simplisia dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang 

dilakukan pada suhu ruangan. Perkolasi cukup sesuai, untuk ekstraksi 
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pendahuluan  dalam jumlah besar (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

Perkolasi merupakan salah satu jenis ekstraksi padat cair yang dilakukan 

dengan jalan mengalirkan pelarut secara perlahan pada sampel dalam suatu 

perlokator. Pada ekstraksi jenis ini, pelarut ditambahakan secara terus 

menerus, sehingga proses ekstraksi selalu dilakukan dengan pelarut yang 

baru. Pola penambahan pelarut yang dilakukan adalah menggunakan pola 

penetesan pelarut dari bejana terpisah disesuaikan dengan jumlah pelarut 

yang keluar atau dilakukan dengan penambahan pelarut dalam jumlah besar 

secara berkala (Leba., 2017). 

2.7.3 Soxhlet  

Metode ekstraksi soxhlet adalah metode ekstraksi dengan prinsip 

pemanasan dan perendaman sampel. Yang menyebabkan terjadinya 

pemecahan pada dinding dan membran sel akibat adanya perbedaan tekanan 

di dalam dan di luar sel. Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di 

dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik. Kemudian larutan 

dapat menguap ke atas dan melewati pendingin udara dan akan 

mengembunkan uap tersebut menjadi tetesan yang terkumpul kembali. Bila 

larutan melewati batas lubang pipa samping soxhlet, maka akan terjadi 

sirkulasi. Sirkulasi berulang yang menghasilkan ekstrak yang baik 

(Departemen Kesehatan RI, 2006). 

2.7.4 Refluks  

Ekstraksi dengan cara ini merupakan ekstraksi berkesinambungan. 

Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari didalam labu 

alas bulat dilengkapi dengan alat pendingin tegak, kemudian dipanaskan 

sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap, dan uap tersebut 

diembunkan dengan pendingin tegak sehingga akan kembali menyari zat 

aktif dalam simplisia tersebut. Ekstraksi biasanya dilakukan 3 kali dan setiap 

kali diekstraksi dilakukan selama 4 jam (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

2.7.5 Digesti  

Digesti disebut juga dengan maserasi kinetik, yaitu dengan 

pengadukan kontinu pada suhu yang lebih tinggi dari suhu ruangan. Secara 

umum dilakukan pada suhu 40-50◦C (Departemen Kesehatan RI, 2006). 



36 
 

 
 

2.7.6 Infusa  

Infusa adalah ekstraksi mnggunakan pelarut air pada suhu penangas 

air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih), suhu terukur (96- 

98◦C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Departemen Kesehatan RI, 

2006).  

2.7.7 Dekok  

Dekok merupakan infus dengan waktu yang lebih lama pada suhu 

sampai titik didih air, yaitu suhu 90-100◦C selama 30 menit (Departemen 

Kesehatan RI, 2006). 

Ekstrak merupakan sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan 

cara menyarin simplisia nabati atau simplisia hewani dengan cara yang 

cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung (Departemen Kesehatan 

RI, 1979).  

Ekstrak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 4, yaitu: 

1. Ekstrak ence yaitu sediaan yang dapat dituang 

2. Ekstrak kental yaitu sediaan yang memiliki kadar air sampai 30% yang 

tidak dapat dituang  

3. Ekstrak kering yaitu sediaan berbentuk serbuk, terbuat dari ekstrak 

tumbuhan yang diperoleh dari penguapan bahan pelarut 

4. Ekstrak cair yaitu mengandung simplisia nabati yang terkandung etanol 

sebagai bahan pengawet 

(Departemen Kesehatan RI, 1979).  

2.8 Tinjauan pelarut etanol 

Ethyl alkohol atau etanol adalah salah satu turunan dari senyawa 

hidroksil atau gugus OH, dengan rumus kimia       . Istilah umum yang 

sering dipakai untuk senyawa tersebut, adalah alkohol. Etanol mempunyai 

sifat tidak berwarna, mudah menguap, mudah larut dalam air, berat molekul 

46,1, titik didihnya 78,3°c, membeku pada suhu –117,3 °C, kerapatannya 

0,789 pada suhu 20 °C, nilai kalor 7077 kal/gram, panas latent penguapan 204 

kal/gram dan angka oktan 91–105 (Hambali et al., 2008). 
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2.9 Uraian Hewan Uji Mencit Mus musculus 

2.9.1 Klasifikasi Mencit  

Mencit termasuk famili Muridae dari kelompok mamalia (hewan 

menyusui). Para ahli zoologi (ilmu hewan) menggolongkannya ke dalam 

ordo Rodensia (hewan yang mengerat), subordo Myomorpha, family 

Muridae, dan sub family Murinae. Menurut Jordan & Verna (1980) 

klasifikasi mencit adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Animalia  

Classic  : Mammalia  

Subclassic : Theria  

Ordo  : Rodentia  

Famili  : Muridae  

Sub family : Murinae  

Genus  : Mus  

Spesies  : Mus musculus 

2.9.2 Deskripsi Mencit (Mus musculus)  

Mencit merupakan hewan yang digunakan sebagai hewan 

laboratorium khususnya untuk penelitian biologi karena memiliki beberapa 

keunggulan yaitu siklus hidup yang pendek, variasi sifat-sifatnya tinggi, 

banyak kelahiran, mudah ditangani, serta sifat produksi dan karakteristik 

reproduksi mirip hewan lain seperti pada domba, kambing, sapi dan babi. 

Mencit bersifat penakut, fotofobik, memiliki kecenderungan untuk 

bersembunyi dan lebih aktif bila pada malam hari. Umur mencit berkisar 1-3 

tahun. Mencit ditemukan di daerah beriklim dingin, sedang, maupun panas 

dan dapat hidup bebas atau dalam kandang (Alim T, 2013).  

Mencit sangat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

dibuat oleh manusia, jumlah yang hidup liar di hutan lebih sedikit daripada 

yang tinggal di perkotaan. Mencit percobaan (laboratorium) dapat 

dikembangkan dari mencit, dengan proses seleksi. Sekarang mencit juga 

dapat dikembangkan sebagai hewan peliharaan. Cir-ciri dari mencit 

diantaranya memiliki tulang belakang, badan ditutupi oleh bulu, jantung 
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terdiri dari 4 ruang, mammalia betina melahirkan dan menyusui, terdapat 

cuping telinga, mempunyai kelenjar peluh, memiliki paru-paru untuk 

bernapas dan berdarah panas (Alim T, 2013). 


