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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengobatan Tradisional di Indonesia 
Pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan 

keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku 

di masyarakat. Dalam Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan 

kesehatan tradisional tentunya dibina dan diawasi oleh pemerintah agar 

dapat dipertanggungjawabkan maanfaat dan keamanannya serta tidak 

bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Hal 

senada diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 

1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan 

Tradisional untuk memastikan kelayakan obat tradisional di masyarakat. 

Obat tradisional termasuk ke dalam sediaan farmasi selain obat, bahan 

obat, dan kosmetika. Dalam definisi yang disebutkan dalam UU 

Kesehatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa 

bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), 

atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah 

digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma 

yang berlaku di masyarakat.  

Obat tradisional yang berizin harus berasal dari sumber yang sudah 

terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, 

perawatan, dan/ atau pemeliharaan kesehatan. Pada tahun 2008, jamu 

sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional telah mejadi Brand of 

Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden RI. Kementerian Kesehatan 

melalui Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009 telah memasukkan 

pengobatan tradisional, alternatif, dan komplementer sebagai bagian dari 
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subsistem upaya kesehatan. Bahkan pelayanan kesehatan tradisional ini 

telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2010– 2014 

berupa meningkatkan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan obat 

tradisional Indonesia (Rahmi Y, 2012). 

B. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat 

yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan 

lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah 

simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat 

tanaman. Eksudat tanaman ialah isi sel yang secara spontan keluar dari 

tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, 

atau zat – zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari 

tanamannya dan belum berupa zat kimia murni.Simplisia hewani adalah 

simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang 

berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni 

(Materi Medika Indonesia Jilid III, 1979). 

Parameter simplisia menurut (Farmakope Herbal Indonesia Ed I, 2008) 

antara lain: 

1. Identitas simplisia 

Identitas simplisia meliputi marga (genus) atau nama jenis 

(species) atau petunjuk jenis dari tanaman asal, diikuti dengan 

bagian tanaman yang dipergunakan. Untuk nama Indonesia dari 

simplisia nabati, simplisia hewani atau simplisia pelican ditulis 

dengan menyebutkan nama daerah yang paling lazim. Jika 

simplisia nabati berupa tanaman, maka didahului dengan nama 

bagian tanaman yang dipergunakan. 

2. Mikroskopik 

Kecuali dinyatakan lain, uraian mikroskopik mencakup 

pengamatan terhadap penampang melintang simplisia atau bagian 

simplisia dan terhadap fragmen pengenal serbuk simplisia. 
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3. Senyawa identitas 

Senyawa yang berkhasiat dalam simplisia tersebut dan tidak 

perlu memenuhi semua persyaratan yang tertera pada monografi 

yang bersangkutan. 

4. Susut pengeringan 

Kecuali dinyatakan lain, pengeringan simplisia nabati 

dilakukan di udara, terlindungi dari sinar matahari langsung. 

5. Kandungan Kimia Simplisia 

Kandungan yang berkhasiat untuk digunakan sebagai zat aktif 

dalam pengobatan. 

C. Pemanenan Simplisia Yang tepat 

Waktu pemanenan yang tepat akan menghasilkan simplisia yang 

mengandung bahan berkhasiat yang optimal. Kandungan kimia dalam 

tumbuhan tidak sama sepanjang waktu. Kandungan kimia akan mencapai 

kadar optimum pada waktu tertentu. Di bawah ini akan diuraikan kapan 

waktu yang tepat untuk memanen bagian tumbuhan. Ketentuan saat 

pemanenan tumbuhan atau bagian tumbuhan adalah sebagaibenikut. 

1. Biji (semen) dipanen pada saat buah sudah tua atau buah mengering, 

misalnya biji kedawung. 

2. Buah (fructus) dikumpulkan pada saat buah sudah masak atau sudah 

tua tetapi belum masak, misalnya lada (misalnya pada pemanenan lada, 

apabila dilakukan pada saat buah sudah tua tetapi belum masak akan 

dihasilkan lada hitam (Piperis nigri Fructus), tetapi apabila sudah 

masak akan dihasilkan lada putih (Piperis aIbi Fructus). 

3. Daun (folia) dikumpulkan pada saat tumbuhan menjelang berbunga 

atau sedang berbunga tetapi belum berbuah. 

4. Bunga (flores/flos) dipanen pada saat masih kuncup (misalnya cengkeh 

atau melati) atau tepat mekar (misalnya bunga mawar, bunga 

srigading). 
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5. Kulit batang (cortex) diambil dari tanaman atau tumbuhan yang telah 

tua atau umum yang tepat, sebaiknya pada musim kemarau sehingga 

kulit kayu mudah dikelupas. 

6. Umbi Iapis (bulbus) dipanen pada waktu umbi mencapai besar 

optimum, yaitu pada waktu bagian atas tanaman sudah mulai 

mengering (misalnya bawang putih dan bawang merah). 

7. Rimpang atau “empon-empon (rhizomad) dipanen pada waktu 

pertumbuhan maksimal dan bagian di atas tanah sudah mulai 

mengering, yaitu pada permulaan musim kemarau. 

D. Proses Pembuatan Simplisia 

Setelah dilakukan pemanenan bahan baku simplisia, maka tahapan 

penanganan pasca panen adalah sebagai berikut. 

1. Sortasi basah 

Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau 

bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya pada 

simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing 

seperti tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah rusak, 

serta kotoran lain. Tanah mengandung mikroba dalam jumlah yang 

tinggi. Oleh karena itu pembersihan simplisia dari tanah yang terikut 

dapat mengurangi jumlah mikroba awal. 

2. Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain 

yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air 

bersih misalnya dari mata air, air sumur atau air PAM. Simplisia yang 

mengandung zat yang mudah larut di dalam air, pencucian agar 

dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Menurut (Frazier, 

1978 dalam Depkes, 1985), pencucian sayur – sayuran satu kali dapat 

menghilangkan 25% dari jumlah mikroba awal,  jika dilakukan 

pencucian sebanyak tiga kali, jumlah mikroba yang tertinggal hanya 

42% dari jumlah mikroba awal. Pencucian tidak dapat membersihkan 
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simplisia dari semua mikroba karena air pencucian yang digunakan 

biasanya mengandung juga jumlah mikroba. 

Cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah 

mikroba awal simplisia. Misalnya jika air yang digunakan untuk 

pencucian kotor, maka jumlah mikroba pada permukaan bahan 

simplisia dapat bertambah dan air yang terdapat pada permukaan 

bahan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Pada 

simplisia akar, batang atau buah dapat pula dilakukan pengupasan kulit 

luarnya untuk mengurangi jumlah mikroba awal karena sebagian besar 

mikroba biasanya terdapat pada permukaan bahan simplisia. Bahan 

yang telah dikupas tersebut mungkin tidak memerlukan pencucian jika 

cara pengupasannya dilakukan dengan tepat dan bersih. 

3. Perajangan 

Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses 

pengeringan, pengepakan dan penggilingan. Tanaman yang baru 

diambil jangan langsung dirajang tetapi dijemur dalam keadaan utuh 

selama satu hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat 

mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan 

dengan ukuran yang dikehendaki. Semkain tipis bahan yang 

dikeringkan, semakin cepat penguapan air, sehingga mempercepat 

waktu pengeringan. Akan tetapi irisan yang terlalu tipis juga dapat 

menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat yang berkhasiat yang 

mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa 

yang diinginkan. Oleh karena itu bahan simplisia seperti temulawak, 

temu giring, jahe, kencur dan bahan sejenis lainnya dihindari 

perajangan yang terlalu tipis untuk mencegah berkurangnya minyak 

atsiri. Penjemuran sebelum perajangan diperlukan untuk mengurangi 

pewarnaan akibat reaksi atara bahan dan logam pisau. Pengeringan 

dilakukan dengan sinar matahari selama satu hari. 

 

 

Analisis Cemaran Mikroba..., SURYA ERLANGGA, Fakultas FARMASI UMP, 2017



10 
 

4. Pengeringan.  

Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang 

tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih 

lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi 

enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Air 

yang masih tersisa dalam simplisia pada kadar tertentu dapat 

merupakan media pertumbuhan kapang jasad renik lainnya. Enzim 

tertentu dalam sel, masih dapat bekerja menguraikan senyawa aktif 

sesaat setelah sel mati dan selama bahan simplisia tersebut masih 

mengandung kadar air tertentu. Pada tumbuhan yang masih hidup 

pertumbuhan kapang dan reaksi enzimatik yang merusak itu tidak 

terjadi karena adanya keseimbangan antara proses–proses 

metabolisme, yakni sintesis, transformasi dan penggunaan isi sel. 

Kesimbangan ini hilang segera setelah sel tumbuhan mati. 

Pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan sinar 

matahari atau menggunakan suatu alat pengeringan. Hal–hal yang 

perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu 

pengeringan, kelembaban udara, aliran udara, waktu pengeringan dan 

luas permukaan bahan. Pada pengeringan bahan simplisia tidak 

dianjurkan menggunakan alat dari plastik. Selama proses pengeringan 

bahan simplisia, faktor–faktor tersebut harus diperhatikan sehingga 

diperoleh simplisia kering yang tidak mudah mengalami kerusakan. 

Tandanya simplisia sudah kering adalah mudah meremah bila diremas 

atau mudah patah. Menurut persyaratan obat tradisional pengeringan 

dilakukan sampai kadar air tidak lebih dari 10%. Cara penetapan kadar 

air dilakukan menurut yang tertera dalam Materia Medika Indonesia 

atau Farmakope Indonesia.  

5. Sortasi kering.  

Simplisia yang telah kering tersebut masih sekali lagi dilakukan 

sortasi untuk memisahkan kotoran, bahan organik asing, dan simplisia 

yang rusak karena sebagai akibat proses sebelumnya. 
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6. Pengepakan dan penyimpanan. 

Bahan pengepak harus sesuai dengan simplisia yang dipak. 

Misalnya simplisia yang mengandung minyak atsiri jangan dipak 

dalam wadah plastik, karena plastik akan menyerap bau bahan 

tersebut. Bahan pengepak yang baik adalah karung goni atau karung 

plastik. Simplisia yang ditempatkan dalam karung goni atau karung 

plastic praktis cara penyimpanannya, yaitu dengan ditumpuk. Selain 

itu, cara menghandelnya juga mudah serta cukup menjamin dan 

melindungi simplisia di dalamnya.Pengepak lainnya digunakan 

menurut keperluannya. Pengepak yang dibuat dari aluminium atau 

kaleng dan seng mudah melapuk, sehingga perlu dilapisi dengan 

plastik atau malam atau yang sejenis dengan itu. Penyimpanan harus 

teratur, rapi, untuk mencegah resiko tercemar atau saling mencemari 

satu sama lain, serta untuk memudahkan pengambilan, pemeriksaan, 

dan pemeliharaannya. Simplisia diberi label yang mencantumkan 

identitas, kondisi,  jumlah, mutu, dan cara penyimpanannya. 

Adapun tempat atau gudang penyimpanan harus memenuhi syarat 

antara lain harus bersih, tentutup, sirkulasi udara baik, tidak lembab, 

penerangan cukup bila diperlukan, sinar matahari tidak boleh leluasa 

masuk ke dalam gudang, konstruksi dibuat sedemikian rupa sehingga 

serangga atau tikus tidak dapat leluasa masuk, tidak mudah kebanjiran 

serta terdapat alas dari kayu yang baik (hati-hati karena balok kayu 

sangat disukai rayap) atau bahan lain untuk meletakkan simplisia yang 

sudah dipak tadi. Pengeluaran simplisia yang disimpan harus 

dilaksanakan dengan cara mendahulukan bahan yang disimpan lebih 

awal (“First in —First out”= FIFO) (Entang, 2013). 
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E. Deskripsi Tanaman  

1. Tanaman Sambiloto (Andrographis paniculata Ness). 

a. Nama daerah 

Sambiloto memiliki nama lain seperti papaitan (Sumatera), 

takilo,bidara, sadilata, sambiloto (Jawa), sambilata, sadilata, ki 

oray, ki peurat, ki ular(Sunda). 

b. Morfologi tanaman sambiloto 

Tanaman sambiloto memiliki morfologi yaitu herba tegak 

tinggi sekitar 40 cm sampai 90 cm, percabangan banyak dengan 

letak yang berlawanan, cabang berbentuk segi empat dan tidak 

berambut. Bentuk daun lanset, ujung daun dan pangkal daun tajam 

atau agak tajam, tepi daun rata, panjang daun 3 cm sampai 12 cm 

dan lebar 1 cm sampai 3 cm, panjang tangkai daun 5 mm sampai 

25 mm daun bagian atas bentuknya seperti daun pelindung. 

Perbungaan tegak bercabang – cabang, gagang bunga 3 mm sampai 

7 mm, panjang kelopak bunga  3 mm sampai 4 mm. Bunga berbibir 

berbentuk tabung, panjang 6 mm, bibir bunga bagian atas berwarna 

putih dengan warna kuning dibagian atasnya, ukuran 7 mm sampai 

8 mm, bibir bunga bawah lebar berbentuk biji, berwarna ungu dan 

panjang 6 mm. Tangkai sari sempit dan melebar pada bagian 

pangkal, panjang 6 mm. Bentuk buah jorong dengan ujung yang 

tajam, panjang lebih kurang 2 cm, bila tua akan pecah terbagi 4 

keping. 

c. Kandungan kimia 

Daun dan cabang sambiloto terdapat senyawa kimia seperti 

deoksiandrografolid, andrografolid, neoandrografolid, 14-deoksi-

11,12didehidroandrografolid,dan homoandrografolid. Sementara 

pada akar mengandung flavonoid berupa polimetoksiflavon, 

andrografin, panikolin, dan apigenin-7, 4- imetil eter, alkena, 

keton, aldehid, kalium, kalsium, natrium, serta asam kersik. Selain 

itu terdapat andrografolid 1% dan kalmegin. 
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d. Kegunaan tanaman 

Di Indonesia sambiloto digunakan sebagai antipiretik dan 

diuretic. 

           (Materi Medika Jilid III, 1979) 

f. Parameter simplisia sambiloto 

1) Susut pengeringan  : Tidak lebih dari 10% 

2) Kadar abu total  : Tidak lebih dari 10,2% 

3) Abu tidak larut asam : Tidak lebih dari 1,7% 

4) Sari larut air   : Tidak kurang dari 15,7% 

5) Sari larut etanol  : Tidak kurang dari 9,2%  

(Farmakope Herbal Indonesia Ed I, 2008) 

2. Tanaman Temulawak 

a. Nama Daerah 

Sumatera :Temu lawak (Melayu), Jawa : Koneng gede (Sunda), 

temu lawak (Jawa): temo lawak (Madura). Indonesia: Temu lawak. 

b. Morfologi tanaman 

Tanaman temulawak termasuk tanaman tahunan yang tumbuh 

merumpun dengan batang semu dan habitatnya dapat mencapai 

ketinggian 2 – 2,5 meter. Tiap rumpun tanaman ini terdiri atas 

beberapa anakan dan tiap anakan memiliki 2-9 helai daun.Daun 

tanaman temulawak bentuknya panjang dan agak lebar. Panjang 

daunnya sekitar 50 – 55 cm dan lebar ± 18 cm. Warna bunga 

umumnya kuning dengan kelopak bunga kuning tua dan pangkal 

bunganya berwarna ungu. Tanaman temulawak menghasilkan 

rimpang temulawak yang bentuknya bulat seperti telur dengan 

warna kulit rimpang sewaktu masih muda maupun tua adalah 

kuning kotor. Warna daging rimpang adalah kuning dengan cita 

rasa pahit, berbau tajam dan keharumannya sedang. Untuk sistem 

perakaran tanaman temulawak termasuk tanaman yang berakar 

serabut dengan panjang akar sekitar 25 cm dan letaknya tidak 

beraturan. 
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c. Kandungan kimia 

Minyak atsiri mengandung siklo isoren, mirsen, d-kamfer, P-tolil, 

metikarbinol, zat warna kurkumin. 

d. Kegunaan tanaman 

Menambah pengeluaran empedu. 

e. Parameter simplisia temulawak 

1) Susut pengeringan : Tidak lebih dari 10% 

2) Kadar abu total  : Tidak lebih dari 4,4% 

3) Abu tidak larut asam : Tidak lebih dari 0,74% 

4) Sari larut air   : Tidak kurang dari 8,9% 

5) Sari larut etanol  : Tidak kurang dari 3,5%  

                                                              (Materi Medika Indonesia Jilid III, 1979) 

3. Tanaman Kunyit 

a. Deskripsi 

Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 

cm. Batang merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk 

rimpang dengan warna hijau kekuningan dan tersusun dari pelepah 

daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk bulat telur (lanset) 

memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm dan pertulangan 

menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk yang 

berambut dan bersisik dari pucuk batang semu, panjang 10-15 cm 

dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna 

putih/kekuningan. Ujung dan pangkal daun runcing, tepi daun yang 

rata. Kulit luar rimpang berwarna jingga kecoklatan, daging buah 

merah jingga kekuning-kuningan. 

b. Manfaat 

Di daerah Jawa, kunyit banyak digunakan sebagai ramuan 

jamu karena berkhasiat menyejukkan, membersihkan, 

mengeringkan, menghilangkan gatal, dan menyembuhkan 

kesemutan. Manfaat utama tanaman kunyit, yaitu: sebagai bahan 
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obat tradisional, bahan baku industri jamu dan kosmetik, bahan 

bumbu masak, peternakan dll. Disamping itu rimpang tanaman 

kunyit itu juga bermanfaat sebagai anti inflamasi, anti oksidan, anti 

mikroba, pencegah kanker, anti tumor, dan menurunkan kadar 

lemak darah dan kolesterol, serta sebagai pembersih darah. 

c. Parameter simplisia 

1) Warna : kuning-jingga sampai coklat kuning-jingga 

2) Aroma : khas wangi aromatis 

3) Rasa : mirip rempah dan agak pahit 

4) Kadar air maksimum : 12 % 

5) Kadar abu : 3-7 % 

6) Kadar pasir (kotoran) : 1 % 

7) Kadar minyak atsiri (minimal) : 5 % 

                                                              (Materi Medika Indonesia Jilid III, 1979) 

 

F. Parameter Rajangan yang diseduh dengan air panas sebelum 

digunakan  

a. Organoleptik  

Pengamatan dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau dan warna. 

b. Kadar air  

≤ 10%  

c. Cemaran mikroba  

1) Angka Lempeng Total : ≤ 106 koloni/g  

2) Angka Kapang Khamir : ≤ 104 koloni/g  

3) Escherichia coli : negatif/g  

4) Salmonella spp : negatif/g  

5) Pseudomonas aeruginosa : negatif/g  

6) Staphylococcus aureus : negatif/g         

       (BPOM, No. 12 Tahun 2014) 
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G. Deskripsi Bakteri 

1. Koliform 

Beberapa tipe hasil gram negative (coliform) terdapat pada 

intestine, sebagian bersifat nonpatogen dan sebagian besar bersifat 

pathogen, yaitu: 

a. Non patogen :Escherichia coli dan  Klebsiella 

b. Patogen : Salmonella, Shigella, Proteus  dan Pseudomonas. 

                                                                             (Gibson MD, J.M) 

2. Salmonella sp 

Berdasarkan taksonominya, Salmonella sp dapat digolongkan 

sebagaiberikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus  : Salmonella 

Spesies : Salmonella sp 

Salmonella sp merupakan bakteri gram negatif yang tidak berspora dan  

berbentuk batang dimana mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan sifat morfologi dan fisiologi dari jenis yang lain dalam family 

Enterobacteriaceae. Salmonella sp dapat menyebabkan demam tifoid 

yang ditularkan melalui air atau makanan dan menyebar melalui 

kontaminasi feses penderita.Organisme menginfeksi jaringan limfe 

saluran pencernaan dari tempat mereka masuk ke dalam nodus limfe 

mesentrik dan aliran darah. Mereka akan menyebabkan perubahan yang 

meradang pada organ yang terinfeksi (Gibson MD, J.M). 
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3. Pseudomonas aeruginosa 

Berdasarkan taksonominya, Pseudomonas aeruginosa dapat 

digolongkan sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aureginosa tersebar luas di alam dan biasanya terdapat 

di lingkungan yang lembab, Pseudomons aeruginosa bergerak dan 

berbentuk batang, berukuran 0,6 x 2 μm. Bakteri ini gram negatif dan 

terlihat sebagai bakteri tunggal, berpasangan, dan kadang-kadang 

membentuk rantai yang pendek.Tumbuh baik pada suhu 37 °C – 42 

°C. Biasanya ditemukan hidup dalam intestine dan tidak menyebabkan 

gangguan dan merupakan spesies yang ditentukan sebagai 

mikroorganisme pathogen pada luka dan luka bakar, berwarna hijau 

kebiruan dan mempunyai bau yang khas.Semua spesies Pseudomonas 

dapat tumbuh baik dalam sampel nutrient agar dan dalam kebanyakan 

media selektif seperti Eosin Methylen Blue (EMB) dan Mc Conkey 

Agar (Gibson MD, J.M). 

4. Ketahanan Bakteri Terhadap Suhu 

Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, mikroba dapat 

dikelompokkan menjadi mikroba psikrofil (kriofil), mesofil, dan termofil. 

Psikrofil adalah kelompok mikroba yang dapat tumbuh pada suhu 0-300C 

dengan suhu optimum sekitar 150C. Mesofil adalah kelompok mikroba 

pada umumnya, mempunyai suhu minimum 150C suhu optimum 25-370C 

dan suhu maksimum 45-550C. Mikroba yang tahan hidup pada suhu tinggi 

dikelompokkan dalam mikroba termofil. Mikroba ini mempunyai 
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membran sel yang mengandung lipida jenuh, sehingga titik didihnya 

tinggi. Selain itu dapat memproduksi protein termasuk enzim yang tidak 

terdenaturasi pada suhu tinggi. Di dalam DNA-nya mengandung guanin 

dan sitosin dalam jumlah yang relatif besar, sehingga molekul DNA tetap 

stabil pada suhu tinggi. Kelompok ini mempunyai suhu minimum 400C, 

optimum pada suhu 55-600C dan suhu maksimum untuk pertumbuhannya 

750C. Untuk mikroba yang tidak tumbuh dibawah suhu 300C dan 

mempunyai suhu pertumbuhan optimum pada 600C, dikelompokkan 

kedalam mikroba termofil obligat. Untuk mikroba termofil yang dapat 

tumbuh dibawah suhu 30 0C, dimasukkan kelompok mikroba termofil 

fakultatif. Bakteri yang hidup di dalam tanah dan air, umumnya bersifat 

mesofil, tetapi ada juga yang dapat hidup diatas 500C (termotoleran). 

Contoh bakteri termotoleran adalah Methylococcus capsulatus.  

Apabila mikroba dihadapkan pada suhu tinggi diatas suhu 

maksimum, akan memberikan beberapa macam reaksi. (1) Titik kematian 

thermal, adalah suhu yang dapat memetikan spesies mikroba dalam waktu 

10 menit pada kondisi tertentu. (2) Waktu kematian thermal, adalah waktu 

yang diperlukan untuk membunuh suatu spesies mikroba pada suatu suhu 

yang tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik kematian thermal ialah 

waktu, suhu, kelembaban, spora, umur mikroba, pH dan komposisi 

medium. Contoh waktu kematian thermal (TDT/ thermal death time) untuk 

beberapa jenis bakteri adalah sebagai berikut : 

Mikroba Waktu (menit) Suhu (0C) 

Escherichia coli 20-30 57 

Staphylococcus aureus 19 60 

Pseudomonas aeruginosa 20-30 60 

Salmonella sp 20-30 60 

 

(Sumarsih, 2003) 
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5. Media Selektive 

Media selective adalah media biakan yang mengandung paling 

sedikit satu bahan yang dapat menghambat perkembang biakan 

mikroorganisme yang tidak diinginkan dan membolehkan perkembang 

biakan mikroorganisme tertentu yang ingin diisolasi. 

a. Salmonella Shigella Agar (SSA) 

Salmonella Shigella AGAR (SS AGAR) adalah media selektif dan 

diferensial secara luas digunakan dalam bakteriologi sanitasi untuk 

mengisolasi Salmonella dan Shigella. Ekstrak daging sapi dan 

campuran Peptone menyediakan nitrogen, vitamin, mineral dan 

asam amino esensial untuk pertumbuhan. Laktosa adalah 

karbohidrat difermentasi menyediakan karbon dan energi. Empedu 

Garam Campuran, Sodium sitrat dan Brilliant green menghambat 

bakteri Gram-positif, kebanyakan bakteri coliform dan berkerumun 

Proteus spp., Sedangkan yang memungkinkan Salmonella spp 

tumbuh. merah netral merupakan indikator pH. Natrium tiosulfat 

dan Ferri sitrat memungkinkan deteksi H2S yang diproduksi oleh 

bakteri, seperti Proteus dan beberapa strain Salmonella, karena 

mereka menghasilkan koloni dengan pusat hitam 

(www.condalab.com). 

b. Cetrimide Agar 

Cetrimide Agar direkomendasikan oleh pharmacopoeia Eropa 

untuk isolasi selektif dan identifikasi Pseudomonas aeruginosa. 

Media ini meningkatkan produksi fluorescein (pyoverdin), pigmen 

fluorescent hijau-kuning yang mengoksidasi ke kuning. Strain 

Pseudomonas aeruginosa diidentifikasi dari spesimen karena, 

selain morfologi kolonial dan bau seperti anggur karakteristik 

aminoacetophenone,  mereka menghasilkan pyocyanin biru larut 

dalam air dan nonfluorescent pigmen phenazine. 

 Pseudomonas aeruginosa adalah satu-satunya spesies batang 

Pseudomonas atau Gram-negatif yang dikenal untuk mengeluarkan 
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pyocyanin. Gelatin pankreas digest menyediakan nitrogen, vitamin, 

mineral dan asam amino esensial untuk pertumbuhan. Gliserol 

adalah sumber karbon. Magnesium klorida dan Dipotassium Sulfat 

meningkatkan produksi pyocyanin, pyoverdin dan fluorescein 

(www.condalab.com). 

 

H. Angka Lempeng Total (ALT) 

Angka lempeng total yaitu perhitungan jumlah tidak berdasarkan 

kepada jenis, tetapi terhadap golongan atau kelompok besar 

mikroorganisme umum seperti bakteri, microalgae, ataupun kelompok 

bakteri tertentu. Angka Lempeng Total (ALT) bakteri ditentukan 

berdasarkan penanaman bahan dalam jumlah dan pengenceran tertentu ke 

dalam media yang umum untuk bakteri (Suriawiria, 2003). 

Cara untuk menghitung jumlah koloni pada angka lempeng total 

menggunakan standar yang disebut dengan standar plate count (Fardiaz, 

1992) yaitu sebagai berikut : 

1.  Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah 

koloni 

antara 30 sampai 300. 

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu 

kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan 

dapat dihitung sebagai satu koloni. 

3. Satu deretan koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. 

Untuk melaporkan hasil analisa mikrobiologi digunakan suatu 

standar yang disebut standar plate count (SPC). Dipilih cawan petri dari 

satu pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 30 – 

300.Jumlah koloni rata–rata dari kedua cawan dihitung lalu dikalikan 

dengan factor pengencerannya. Hasil dinyatakan sebagai Angka Lempeng 

Total dalam tiap gram contoh. Bila ditemui jumlah koloni kurang dari 30 

atau lebih dari 300,maka diikuti petunjuk sebagai berikut (Fardiaz, 1992): 
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1. Bila hanya salah satu diantara kedua cawan yang menunjukkan 

jumlahantara 30 – 300 koloni, dihitung rata–rata dari kedua cawan 

dan dikalikandengan faktor pengenceran. 

2. Bila pada cawan petri dari dua tingkat pengenceran yang berurutan 

menunjukkan jumlah antara 30 – 300 koloni, maka dihitung jumlah 

koloni dan dikalikan faktor pengenceran kemudian diambil angka 

rata–rata. Jika pada tingkat pengenceran yang lebih tinggi didapati 

jumlah koloni lebih besar dari dua kali jumlah koloni yang 

seharusnya, maka dipilih tingkat pengenceran terendah (misal pada 

pengenceran 10-2 diperoleh 140 koloni dan pada pengenceran 10-3 

diperoleh 32 koloni, maka dipilih jumlah koloni pada tingkat 

pengenceran 10-2). 

3. Bila jumlah seluruh cawan petri tidak ada satupun yang menunjukkan 

jumlah antara 30 – 300 koloni, maka dicatat angka sebenarnya dari 

tingkat pengenceran terendah dan dihitung sebagai Angka Lempeng 

Total Perkiraan. 

4. Bila tidak ada pertumbuhan pada semua cawan dan disebabkan karena 

faktor inhibitor, maka Angka Lempeng Total dilaporkan sebagai 

kurang dari satu dikalikan faktor pengenceran terendah. 

5. Bila jumlah koloni per cawan lebih dari 3000, maka cawan dengan 

tingkat pengenceran tertinggi dibagi dalam sektor (2, 4 atau 8). 

Jumlah koloni dikalikan dengan faktor pembagi dan faktor 

pengencerannya. Hasil dilaporkan sebagai Angka Lempeng Total 

Perkiraan. 

6. Bila jumlah koloni lebih dari 200 pada 1/8 bagian cawan, maka 

jumlah koloni adalah 200 x 8 x faktor pengenceran. Angka Lempeng 

Total Perkiraan dihitung sebagai lebih besar dari jumlah koloni yang 

diperoleh. 
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I. Metode Most Probable Number (MPN ) 

Berbeda dengan metode hitungan cawan dimana digunakan 

medium padat, dalam metode MPN digunakan medium cair di dalam 

tabung reaksi.Dalam metode ini sampel diencerkan sampai tingkat tertentu 

sehingga di dapatkan konsentrasi yang sesuai dan jika ditanam dalam 

tabung menghasilkan frekuensi pertumbuhan tabung positif. Tabung yang 

positif yaitu yang ditumbuhi jasad renik setelah inkubasi pada suhu dan 

waktu tertentu. Pengamatan tabung yang positif dapat dilihat dengan 

mengamati adanya kekeruhan, atau terbentuknya gas di dalam tabung kecil 

(tabung Durham) yang diletakkan pada posisi terbalik, yaitu untuk jasad 

renik pembentuk gas. Dalam metode ini homogenisasi sangat berpengaruh. 

Setelah diketahui jumlah tabung yang positif kemudian dicocokan dengan 

table MPN.  Pengujian menggunakan 9 tabung yang di bagi dalam tiga 

seri. 
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