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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kelapa 

2.1.1. Klasifikasi kelapa 

Kelapa merupakan tumbuhan asli daerah tropis, yakni daerah yang terletak 

di sepanjang garis khatulistiwa. Ciri umum pohon kelapa adalah memiliki akar 

serabut dengan biji tidak berkeping (monokotil). Secara lengkap klasifikasi kelapa 

adalah sebagai berikut sebagai berikut (Steenis, 1987): 

Kingdom : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub-Divisio : Angiospermae  

Classis  : Monocotyledonae 

Order  : Palmales  

Familia : Palmae  

Genus  : Cocos  

Species : Cocos nucifera L.  

2.1.2. Deskripsi Pohon Kelapa 

Kelapa merupakan tanaman asli dari daerah pesisir Asia Tenggara 

(Malaysia, Indonesia, Pilipina) dan Melanesia (Chan & Elevitch, 2006). 

Penyebarannya hingga ke Amerika Latin, Karibia, dan Afrika Tropis. Saat ini 

tanaman kelapa telah tersebar di 200 negara di dunia (Majda, 2016). Di Indonesia, 

tanaman kelapa dapat ditemukan hampir diseluruh provinsi, dari daerah pantai 

yang datar sampai ke daerah pegunungan yang agak tinggi (Purnama, 2013). 

7 
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Pohon kelapa memiliki satu batang tak bercabang yang tumbuh ke atas dari 

satu titik pertumbuhan. Pada usia 40 tahun, secara khas palem memiliki tinggi 20-

22 meter (66-72 kaki), sedangkan pada usia 80 tahun palem bisa mencapai 

ketinggian 35-40 meter (115-130 kaki) (Chan & Elevitch, 2006). 

Tanaman kelapa tidak berduri atau tidak berduri tempel. Tinggi batangnya 

mencapai lebih dari 30 m dan diameter batangnya mencapai 40 cm, pada bagian 

pangkal membesar. Daun dalam tajuk. Tangki daun 75-150 cm panjangnya, 

helaian daun panjang sampai 5 m. Anak daun sampai 120 kali 5-6 cm dengan 

ujung lancip yang keras dan mudah rontok. Tongkol bunga dengan 2 seludang, 

bercabang satu kali. Cabang karangan dengan bunga jantan yang banyak dan 

tersusun berpasangan, pada pangkalnya dengan satu bunga betina yang besar, 

kerapkali di kiri kanan ada 2 bunga jantan, bunga mekar dari ujung kemudian ke 

arah pangkal (Steenis, 1987).  

Bunga kelapa merupakan bunga berkarang yang dikenal dengan istilah 

inflorescentia atau mayang atau manggar. Manggar memiliki induk tangkai 

bercabang-cabang sebanyak 30-40 helai. Pada pangkal cabang terletak 1-2 

kuntum bunga betina, disusul bunga jantan yang sangat banyak sekitar 200 

kuntum ke arah ujung cabang (Purnama, 2013).  

Kelapa merupakan tumbuhan berumah satu, yaitu dengan bunga jantan dan 

betina pada perbungaan yang sama, yang disebut manggar, yang berkembang di 

dalam lapisan kayu atau spathe. Pada perbungaan, spathe terbagi memanjang 

membelah manggar tersebut. Masing-masing manggar terdiri dari poros utama 

dengan panjang 1-1,5 m (3,3-5 kaki) dengan 40-60 cabang atau bulir bantalan 
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bunga. Masing-masing spikelet membawa dari nol sampai tiga bunga betina pada 

bagian dasar dan beberapa ratus bunga jantan pada bagian atas. Sehingga 

manggar memiliki beberapa ribu bunga jantan (Gambar 2.1 A) tetapi hanya 40-

60 bunga betina (Gambar 2.1 B). Bunga jantan memiliki enam segmen perhiasan 

bunga sekitar enam benang sari. Bunga betina besar yang bulat dan terdiri dari 

enam segmen perhiasan bunga dalam dua uliran, bakal buah beruang 3 (trikarpel), 

tidak memiliki tangkai putik. Ketika penyerbukan, hanya satu karpel berkembang 

menjadi benih, dua batal lainnya tidak berkembang. Kelopak bunga tetap ada di 

pangkal buah ketika buah matang (Chan & Elevitch, 2006).  

  

 

 

Gambar 2.1 Bunga kelapa (A) Bunga Jantan (B) Bunga Betina 

Pohon kelapa sebagai tumbuhan monokotil, sehingga memiliki akar adventif 

atau serabut dari pangkal batang. Ada sekitar 2000-4000 akar adventif yang 

memiliki diameter 1 cm per pohon. Kedalaman perakaran tergantung banyak pada 

karakteristik fisik dari tanah dan kedalaman air. Sementara akar dapat tumbuh 

sedalam 5 m (16 kaki) di tanah kering berpasir, sebagian besar akar dapat 

ditemukan dalam atas 1,5 m (5 kaki) dari tanah. Pertumbuhan akar ke samping 

dapat mencapai 6 m (20 kaki), tetapi dapat tumbuh sejauh 30 m (100 kaki) dari 

dasar dalam kondisi yang optimal. Akar yang membusuk secara teratur akan 

diganti dengan akar baru yang muncul dari dasar batang (Chan & Elevitch, 2006). 

A 

B 
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Buah bulat telur terbalik, sampai lebih kurang 25 kali 17 cm dengan dinding 

buah –yang berserabut dan dinding buah dalam keras serupa tulang. Biji satu 

(sangant jarang 3), kebulat-bulatan, garis tengah sampai 12 cm; putih lembaga 

beruang, kerap kali berisi cairan (Steenis, 1987). 

Buah kelapa adalah buah berbiji berserat. Bentuk buah bervariasi bentuk 

memanjang ke hampir bulat dan berat antara 850 dan 3700 g (1,9-8,1 pon) ketika 

dewasa (Chan & Elevitch, 2006). Kelapa memiliki embrio di dalam endosperm. 

Embrio pada endosperm ditandai dengan posisi endosperm yang melipat ke 

dalam, pada sisi yang terdapat tiga buah mata, apabila biji dibelah. Embrio kelapa 

memiliki panjang 0,5 – 1 cm dengan berat sekitar 0,1 g tergantung umur embrio 

dan kultivar. Pada umumnya, di dalam satu biji kelapa hanya terdapat satu embrio 

kelapa. (Ohler & Magat, 2016).  

Buah kelapa berbentuk bulat yang terdiri dari 35% sabut (eksokarp dan 

mesokarp), 12% tempurung (endokarp), 28% daging buah ( endosperm), dan 25% 

air. Tebal sabut kelapa kurang lebih 5 cm dan daging buah 1 cm atau lebih 

(Kurniati, 2010) (Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagian buah kelapa 
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Tanaman kelapa membutuhkan lingkungan hidup yang sesuai untuk 

pertumbuhan dan produksinya. Faktor lingkungan yang diperlukan adalah sinar 

matahari, temperatur, curah hujan, kelembaban, keadaan tanah, dan kecepatan 

angin. 

2.1.3. Jenis-jenis Kelapa 

Berdasarkan morfologinya, tanaman kelapa dibedakan menjadi dua tipe yaitu 

kelapa dalam (tall) dan kelapa genjah (dwarf) (Foale & Harries, 2011). Kelapa 

genjah (dwarf) memiliki batang yang pendek dan memproduksi kelapa dengan 

ukuran kecil namun dalam jumlah yang banyak. Kelapa genjah memiliki ukuran 

dan ketinggian yang lebih kecil daripada kelapa dalam (tall). Kelapa genjah 

memiliki batang yang lebih kecil dan pangkal tanpa membentuk bole, sedangkan 

kelapa dalam memiliki batang yang besar dengan pangkal yang membesar 

membentuk bole. (Chan & Elevitch, 2006). Kelapa dalam juga memiliki umur 

yang lebih panjang (bisa mencapai lebih dari 100 tahun) dibandingkan dengan 

kelapa genjah (sekitar 60 tahun)(Ohler & Magat, 2016). 

Pada tahun 2012, Indonesia memiliki 105 kultivar yang terdiri dari 82 

kelapa dalam dan 23 kelapa genjah (Masrur, 2016). Menurut Bursantriannyo 

(2014), varietas unggul kelapa yang sudah dihasilkan dan sudah dilepas oleh 

Litbang sebagai varietas unggul nasional yaitu: Kelapa Genjah Kuning Bali, 

Kelapa Genjah Kuning Nias, Kelapa Genjah Salak, Kelapa Dalam Takome, 

Kelapa Dalam Sawarna, Kelapa Dalam Palu, Kelapa Dalam Tenga, Kelapa Dalam 

Bali, Kelapa Dalam Mapanget, Kelapa Dalam Kima Atas, Kelapa Dalam Rennel, 

Kelapa Dalam Lubuk Pakam, Kelapa Dalam Banyuwangi (Gambar 2.3). 
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Gambar 2.3 Varietas Kelapa Unggul Nasional (A) Kelapa Genjah Kuning Bali 

(B) Kelapa Genjah Kuning Nias (C) Kelapa Genjah Salak (D) 

Kelapa Dalam Takome (E) Kelapa Dalam Sawarna (F) Kelapa 

Dalam Palu (G) Kelapa Dalam Bali (H) Kelapa Dalam Mapanget 

2.1.4. Manfaat Kelapa Muda 

Solangi & Iqbal (2011) menyebutkan manfaat kelapa digunakan sebagai 

minuman menyegarkan dan sebagai bahan kembang gula, es, biskuit, kue dan roti. 

Minyak kelapa digunakan sebagai minyak sayur, minyak rambut dan minyak 

lampu dan sebagai bahan penting dalam pembuatan sabun. Selain itu karbon aktif 

dari kelapa juga digunakan dalam membersihkan unsur radioaktif pada korban 

Chernobyl. Daging kelapa tua kaya akan minyak dan merupakan bagian paling 

berharga dari buah ini, yaitu sebagai penyedia unsur penting makanan. Dari 

daging kelapa segar telah mengandung minyak 35,5% dan residu bebas minyak 

16,5%. 

Fahriza (2014) melaporkan rata-rata tekanan darah sebelum dan setelah 

pemberian terapi herbal air kelapa muda yaitu pada kategori dewasa sistolik 

setelah diberikan air kelapa muda adalah 6,43 mmHg, median 10,00 mmHg 

H
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dengan standart deviasi 24,616. Penurunan tertinggi 30 mmHg dan ada yang 

mengalami peningkatan sistolik dengan peningkatan tertinggi 40 mmHg. 

Penurunan rata-rata tekanan darah diastolik setelah diberikan air kelapa muda 

adalah 1,25 mmHg, median 0,00 mmHg dengan standart deviasi 12,464. 

Penurunan tertinggi 20 mmHg dan ada yang mengalami peningkatan diastolik 

dengan peningkatan tertinggi 20 mmHg. 

Air kelapa muda dapat menormalkan tekanan darah. Kandungan kalium 

membantu tubuh untuk menyeimbangkan fungsi natrium dalam 

ketidakseimbangan tekanan darah yang normal. Kalium bertindak sebagai unsur 

penting yang mempertahankan kenormalan tekanan darah dalam tubuh manusia, 

hal ini berarti semakin memperkecil kemungkinan penyakit jantung dan hipertensi 

(Fahriza, 2014). 

Daun muda kelapa dihaluskan hingga berbentuk pasta dan dioleskan ke luka 

untuk menghentikan perdarahan. Air kelapa muda mengandung gula dan banyak 

nutrisi lainnya. Air kelapa muda ini adalah makanan untuk bayi yang terserang 

diare  dan dalam keadaan darurat dapat digunakan secara intravena sebagai larutan 

garam (Chan & Elevitch, 2006). 

2.1.5. Kelapa Obat 

Kelapa obat atau sering disebut dengan kelapa wulung, adalah kelapa yang 

memiliki warna merah muda atau pink dibagian mesokarpnya (sabut). Pada 

bagian kulit luar (epikarp) warnanya tidak selalu hijau, dapat juga berwarna 

kekuningan. Wulung dalam bahasa jawa memiliki arti ungu muda hingga pink 

(Mansur, 2017). 
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Kelapa wulung diklaim punya khasiat khusus untuk mengobati berbagai 

jenis penyakit. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam kelapa tersebut 

terkandung sejumlah zat penting seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, dan asam 

amino. Bahkan kandungan tanin (zat anti racun) di dalam air kelapa wulung lebih 

tinggi dari yang terdapat pada kelapa jenis lainnya. Karena itu sudah sejak dahulu 

masyarakat menggunakan air kelapa ini untuk mengobati keracunan. Bahkan air 

kelapa wulung juga diyakini dapat mengobati penyakit Flu Singapura (Xiang, 

2014). 

2.1.6 Kandungan Kimia Kelapa Muda 

Menurut Barlina (2004) berdasarkan hasil analisis kimia daging buah kelapa 

muda, kadar air cukup tinggi di atas 80% dan kadar lemak di atas 5%. Jika 

dibandingkan dengan produk tanaman hortikultura, maka kadar air, lemak dan 

protein daging buah kelapa muda mendekati komposisi buah alpokat, yakni kadar 

air 84,3%, lemak 6,5% dan protein 0,9%.  

Air kelapa muda mengandung kalium yang dapat menjaga dinding 

pembuluh darah tetap elastis, mengurangi penyempitan pembuluh darah sehingga 

pembuluh darah menjadi lebar, mengurangi sekresi renin, menurunya aldosteron 

dan mempunyai efek dalam pompa Na-K yaitu kalium dipompa dari cairan 

ekstraseluler ke dalam sel, dan natrium dipompa keluar. Sehingga kalium dapat 

menurunkan tekanan darah (Fahriza, 2014). 

Menurut Priya & Ramaswamy (2014), air kelapa mengandung sodium, 

kalium, magnesium, dan kalsium.  Selain itu air kelapa juga mengandung asam 

amino, vitamin B kompleks, garam mineral, vitamin C, dan lainnya. Adapun 
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beberapa kandungan air kelapa menurut Solangi & Iqbal (2011), dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

2.2. Diare  

2.2.1. Definisi Diare 

Diare dapat didefinisikan sebagai pasase feses cair lebih dari tiga kali dalam 

sehari disertai kehilangan banyak cairan dan elektrolit melalui feses (Sodikin, 

2011). Definisi yang lain menyebutkan, diare adalah keadaan 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. Ketika diare feses dapat dengan atau tanpa lendir, darah, atau 

pus (Amin, 2015). Diare adalah buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk 

cair atau setengah cair (setengah padat), kandungan air tinja lebih banyak dari 

biasanya lebih dari 200 g atau 200 ml/24 jam (Zein et al., 2004). Jadi diare adalah 

buang air besar dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam 24 jam dengan bentuk 

feses yang encer. 

2.2.2. Etiologi  

Menurut Widoyono (2011) penyebab siare dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Virus : Rotavirus (40-60%), Adenovirus. 

b. Bakteri : Escherichia coli (20-30%), Shigella sp. (1-2%), Vibrio cholerae, 

dan lain-lain. 

c. Parasit : Entamoeba histolytica (<1%), Giardia lamblia, Cryptosporidium 

(4-11%). 
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d. Malabsorbsi: karbohidrat, lemak, dan protein. 

e. Alergi : makanan, susu sapi. 

f. Imunodefisiensi : AIDS 

g. Keracunan makanan 

2.2.3. Macam-macam Diare 

Sodikin (2011) menyebutkan bahwa secara klinik diare dapat dibedakan 

menjadi tiga macam sindrom, masing-masing mencerminkan patogenesis berbeda 

dan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengobatannya. Tiga macam 

sindrom diare tersebut adalah diare akut, disentri, dan diare persisten. 

a. Diare akut 

Diare akut adalah diare yang onset gejalanya tiba-tiba dan berlangsung 

kurang dari 14 hari. Diare akut infeksi diklasifikasikan secara klinis dan 

patofisiologis menjadi diare non inflamasi dan Diare inflamasi. Diare 

Inflamasi disebabkan invasi bakteri dan sitotoksin di kolon dengan 

manifestasi sindroma disentri dengan diare yang disertai lendir dan darah. 

Pada diare non inflamasi, diare disebabkan oleh enterotoksin yang 

mengakibatkan diare cair dengan volume yang besar tanpa lendir dan darah 

(Zein et al., 2004). 

Ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan diare akut infeksi. Pada 

diare akut infeksi non-invasif, antara lain Staphylococcus aureus, Bacillus 

cereus, Clostridium perfringens, Vibrio cholerae, Escherichia coli patogen. 

Diare akut infeksi invasif disebabkan oleh Shigella, Salmonella nontyphoid, 

Salmonella typhi, Campylobacter, Vibrio non-cholera, Yersinia, 
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Enterohemorrhagic E. coli (subtipe 0157), Aeromonas, Plesiomonas (Amin, 

2015). 

b. Disentri 

Disentri didefinisikan dengan diare yang disertai darah dalam feses, 

menyebabkan anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, dan kerusakan 

mukosa usus karena bakteri invasif. Penyebab utama disentri akut yaitu 

Shigella, penyebab lain adalah Campylobacter jejuni, dan penyebab yang 

jarang ditemui adalah Escherichia coli enteroinvasife, atau Salmonella. Pada 

orang dewasa muda, disentri yang serius disebabkan Entamoeba histolytica, 

tetapi jarang menjadi penyebab disentri pada anak-anak (Sodikin, 2011). 

c. Diare persisten 

Diare persisten adalah diare yang pada mulanya bersifat akut tetapi 

berlangsung lebih dari 14 hari, kejadian dapat dimulai sebagai diare cair atau 

disentri. Diare persisten tidak disebabkan oleh penyebab mikroba tunggal, 

tetapi disebabkan oleh beberapa mikroorganisme seperti Escherichia coli 

enteoaggregatife, Shigella, dan Cryptosporidium (Sodikin, 2011). 

Selain karena bakteri, ada beberapa faktor yang menyebabkan diare akut 

berlanjut menjadi diare persisten seperti umur di bawah satu tahun, keadaan 

malnutrisi, penyakit gangguan kekebalan tubuh, riwayat diare sebelumnya, 

dan infeksi usus spesifik seperti parasit. Keluhan yang dirasakan ketika 

terserang diare persisten antara lain demam, mual, muntah, nyeri perut, diare 

berlendir, diare berdarah, konsistensi tinja cair, tinja berupa bubur (Putra et 

al., 2008).  
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2.2.4. Gejala dan Tanda 

Beberapa gejala dan tanda diare menurut Widoyono (2011): 

a. Gejala umum 

1) Berak cair atau lembek dan sering adalah gejala khas diare. 

2) Muntah, biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut. 

3) Demam, dapat mendahului atau tidak mendahuliu gejala diare. 

4) Gejala dehidrasi, yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis, 

bahkan gelisah. 

b. Gejala spesifik 

1) Vibrio cholera : diare hebat, warna tinja seperti air cucian beras, 

dan berbau amis. 

2) Disenteriform : tinja berlendir dan berdarah 

2.3. Bakteri Penyebab Diare 

2.3.1. Shigella sp. 

Shigella adalah genus yang termasuk gamma proteobacteria dalam famili 

Enterobacteriaceae. Shigella adalah bakteri Gram-negatif, nonmotile, non-spora, 

berbentuk batang, sangat erat kaitannya dengan Escherichia coli (Todar, 2008). 

Secara lengkapnya, Shigella sp. diklasifikasikan (Holt et al., 1994) sebagai 

berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Classis  : Gamma Proteobacteria 

Order  : Enterobacteriales 
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Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Shigella 

Species : Shigella sp. 

2.3.2. Deskripsi Shigella sp. 

Shigella sp. merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk batang, tidak 

berflagel, dan memiliki ukuran 0,5-0,7 µm x 2-3 µm. Sifat pertumbuhannya 

adalah aerob dan fakultatif anaerob. pH pertumbuhannya 6,4-7,8 dan suhu 

optimum pertumbuhannya 37ºC (Pratiwi, 2015).  

Genus Shigella terbagi menjadi 4 spesies, yaitu S. dysentriae (terdiri atas 15 

serotipe), S. flexneri (terdiri atas 14 serotipe), S. boydii (terdiri atas 20 serotipe), 

dan S. sonnei (terdiri atas 1 serotipe). Diantara semua spesies dan serotipe yang 

telah ditemukan, Shigella dysentriae menyebabkan gejala klinis shigellosis 

terberat (Sulaeman, 2015). Serotipe adalah bentuk suatu zat yang dibedakan 

dengan beberapa jenis tes laboratorium; berbagai bentuk zat dalam serum darah 

yang memicu reaksi kekebalan tubuh yang berbeda (Kamus kesehatan, 2017). 

Shigella sp. merupakan bakteri nonmotile, biasanya tidak memfermentasi 

laktosa, tetapi melakukan fermentasi pada karbohidrat lain dan menghasilkan 

asam bukan gas. Shigella tidak menghasilkan H2S. Koloninya berbentuk konveks, 

melingkar, transparan dengan ujung yang utuh. Diameter sekitar 2 mm dalam 24 

jam (Brooks et al., 2013). 

Bakteri Shigella menyebar dari satu orang ke orang yang lain melalui 

makanan, jari tangan, feses, dan lalat. Sebagian besar kasus infeksi Shigella 

terjadi pada anak-anak di bawah usia 10 tahun. Manusia merupakan host utama 
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(inang) bagi patogen Shigella, maka dari itu perlu dilakukan pengendalian dengan 

cara (1) kontrol kebersihan air, makanan, susu, pembuangan limbah, kontrol 

udara; (2) isolasi pasien dan desinfeksi kotoran; (3) deteksi kasus subklinis dan 

pembawanya; dan (4) pengobatan antibiotik bagi yang individu terinfeksi (Brooks 

et al., 2013). 

2.3.3.  Escherichia coli  

Escherichia coli termasuk famili Enterobacteriaceae, bakteri enterik, yang 

merupakan bakteri fakultatif anaerobik Gram negatif yang hidup di saluran 

pencernaan hewan dalam kesehatan dan penyakit (Todar, 2008). Secara 

lengkapnya, E. coli diklasifikasikan (Holt et al., 1994) sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Classis  : Gamma Proteobacteria 

Order  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia  

Species : Escherichia coli 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Escherichia coli (Sumber: 

Ministry for Primary Industries, New 

Zealand) 
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2.3.4. Deskripsi Escherichia coli 

Escherichia coli adalah bakteri penghuni usus yang normal dan diperlukan 

untuk nutrisi dan kesehatan usus. E. coli adalah bakteri anaerobik fakultatif yang 

paling umum terdapat pada kotoran hewan berdarah panas dan manusia. E. coli 

memainkan peran penting dalam sintesis nutrisi penting dari makanan, seperti 

Vitamin K yang berperan penting untuk pembekuan darah, dan metabolisme asam 

empedu dan sterol lainnya. Selain itu, E. coli memiliki dua peran tambahan yaitu 

merangsang sekresi lendir yang melindungi usus dan dapat menjaga kesehatan 

sel-sel usus, sehingga memungkinkan penyerapan nutrisi secara maksimal, selain 

itu E. coli berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia yang 

melindungi kita dari sakit (Ministry for Primary Industries New Zealand, 2015). 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk batang dengan 

ukuran 1,1-1,5 x 2-6 µm, motil dan tidak mempunyai kapsul (Rahmawati, 2015). 

Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal 

violet sewaktu proses pewarnaan Gram sehingga akan berwarna merah bila 

diamati dengan mikroskop. Bakteri gram negatif mengandung lipid, lemak, atau 

substansi lemak dalam persentase lebih tinggi daripada yang dikandung bakteri 

gram positif (Pelczar, 1986). E. coli biasanya menghasilkan hasil positif pada tes 

indol, lisin dekarboksilase, dan fermentasi manitol, serta menghasilkan gas dari 

glukosa (Brooks et al., 2013). Bakteri ini tumbuh optimal pada suhu 22ºC dan 

37ºC dan membentuk koloni yang sirkular, konveks, dan halus dengan tepi yang 

tegas (Rahmawati, 2015). 
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2.3.5. Salmonella typhi 

Salmonella adalah bakteri Gram-negatif berbentuk batang dalam famili 

proteobakteri yang sama dengan Escherichia coli, famili Enterobacteriaceae, yang 

secara sepele dikenal sebagai bakteri "enterik". (Todar, 2008). Secara lengkapnya, 

Salmonella typhi diklasifikasikan (Holt et al., 1994) sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Classis  : Gamma Proteobacteria 

Order  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Salmonella 

Species : Salmonella typhi 

2.3.6. Deskripsi Salmonella typhi 

Salmonella merupakan bakteri yang berbentuk batang dan dapat bergerak 

(motil) yang khas memfermentasi glukosa dan manosa tanpa menghasilkan gas, 

tetapi tidak memfermentasikan laktosa atau sukrosa (Brooks et al., 2013). 

Salmonella bergerak dengan flagel peritrik, bersifat intraseluler fakultatif dan 

anaerob fakultatif. Ukurannya berkisar antara 0,7-1,5 x 2-5 µm, memiliki antigen 

somatik (O), antigen flagel (H) dengan 2 fase antigen kapsul (Vi), dan bakteri ini 

merupakan bakteri Gram negatif (Cita, 2011). 

Orang dengan demam tifoid membawa bakteri Salmonella typhi ke dalam 

aliran darah dan sistem pencernaannya. Selain itu, pada sejumlah kecil orang 
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sembuh dari demam tifoid, namun terus membawa bakteri disebut dengan carrier 

atau pembawa (Smit, 2015). 

Salmonella typhi mampu bertahan hidup selama beberapa bulan sampai 

setahun jika melekat dalam makanan, tinja, mentega, susu, keju dan air beku. S. 

typhi adalah parasit intraseluler fakultatif, yang dapat hidup dalam makrofag dan 

menyebabkan gejala-gejala gastrointestinal hanya pada akhir perjalanan penyakit, 

biasanya sesudah demam yang lama, bakteremia dan akhirnya lokalisasi infeksi 

dalam jaringan limfoid submukosa usus kecil (Cita, 2011). 

2.4. Penapisan Fitokimia 

Penapisan fitokimia atau skrining fitokimia adalah cara untuk 

mengidentifikasi bioaktif yng belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan 

yang dapat dengan cepat memisahkan antara bahan alam yang memiliki 

kandungan fitokimia tertentu dengan bahan alam yang tidak memiliki kandungan 

fitokimia tertentu. Metode skrining fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi 

pengujian warna  menggunakan suatu pereaksi warna (Khotimah, 2016). Skrining 

fitokimia menggunakan ekstrak daun kelapa yang telah dilakukan oleh Katja & 

Suryanto (2008) meliputi pemeriksaan kandungan alkaloid, steroid, saponin, 

flavonoid, fenolik, dan tanin.  

2.4.1. Alkaloid 

Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa yang tersebar hampir pada 

semua jenis tumbuhan. Semua alkaloida mengandung paling sedikit satu atom 

nitrogen yang biasanya bersifat basa dan membentuk cincin heterosiklik. Alkaloid 

kebanyakan bersifar racun, tetapi ada pula yang sangat berguna untuk pengobatan 
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(Khotimah, 2016). Hasil positif penapisan fitokimia alkaloid ini adalah terdapat 

endapan jingga coklat jika sampel ditambahkan Dragendorf LP (Masitoh, 2011). 

Alkaloid memiliki efek farmakologi pada manusia dan hewan sebagai zat 

antibakteri. Hal ini disebabkan karena alkaloid  mempunyai kemampuan dalam 

menghambat kerja enzim untuk mensintesis protein bakteri. Penghambatan kerja 

enzim ini dapat mengakibatkan metabolisme bakteri terganggu (Fitriani, 2014). 

2.4.2. Saponin 

Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks dengan berat molekul 

tinggi yang dihasilkan terutama oleh tanaman, hewan laut tingkat rendah, dan 

beberapa bakteri. Saponin larut dalam air tetapi tidak dalam eter. Sifat khas yang 

dimiliki saponin antara lain berasa pahit, berbusa dalam air, dan beracun bagi 

binatang berdarah dingin (Latifah, 2015). Dalam penapisan fitokimia, sample 

dikatakan positif mengandung saponin jika sample dikocok selama 30 detik 

menunjukkan adanya busa. (Marliana et al., 2005). 

Menurut Kusumaningrum (2012), saponin memiliki sifat antibakteri 

terhadap beberapa jenis bakteri tertentu seperti Staphylococcus aureus, 

Salmonella typhimurium, dan Eschericia coli. Saponin memiliki kemampuan 

untuk menghambat fungsi membran sel sehingga merusak permeabilitas membran 

yang mengakibatkan dinding sel rusak atau hancur. 

2.4.3. Tanin 

Tanin merupakan senyawa umum yang terdapat dalam tumbuhan 

berpembuluh. Tanin memiliki gugus fenol, memiliki rasa sepat, dan memiliki 

kemampuan menyambung silang protein. Jika bereaksi dengan potein membentuk 
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kopolimer mantap yang tidak larut dalam air (Khotimah, 2016). Hasil positif tanin 

ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau violet ketika sampel ditambahkan 

FeCl3 3% (Masitoh, 2011). 

Tanin mempunyai rasa sepat dan juga bersifat antibakteri dan astringent 

atau menciutkan dinding usus yang rusak karena bakteri atau asam. Mekanisme 

penghambatan tanin terhadap bakteri adalah dengan merusak membran sel, 

inaktivasi enzim-enzim esensial, dan dekstruksi fungsi material genetik 

(Kusumaningrum, 2012). 

2.4.4. Steroid 

Steroid atau sterol adalah triterpenoid yang mempunyai bentuk dasar 

siklopentana perhidrofenantren yang biasanya larut dalam pelarut yang kurang 

polar. Semua sterol diduga hanya pada binatang, namun sekarang telah diketahui 

bahwa sterol juga terdapat dalam tumbuhan (Latifah, 2015). 

Mekanisme steroid sebagai antibakteri berhubungan dengan membran lipid 

dan sensitivitas terhadap komponen steroid yang menyebabkan kebocoran pada 

liposom (Bontjura, 2015). Steroid memberikan warna biru atau hijau ketika 

ditambahkan CH3COOH glasial dan H2SO4 pekat (Atmoko, 2009). 

2.4.5. Flavonoid 

Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari C6-C3-C6. Flavonoid umumnya 

terdapat pada tumbuhan sebagai glikosida. Glikosida flavonoid merupakan 

pigmen kuning yang sangat luas penyebarannya di dalam tanaman. Flavonoid 

terutama berupa senyawa yang larut dalam air. Flavonoid berupa senyawa fenol 

sehingga warnanya berubah bila ditambah basa atau amonia (Masitoh, 2011). 
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Warna yang akan tampak adalah merah jika flavonoid dicampurkan dengan HCl 

(Masitoh, 2011) 

Senyawa golongan flavonoid dari beberapa bahan alam dilaporkan memiliki 

aktivitas antibakteri. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri diduga 

mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel (Kusumaningrum, 

2012). 
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