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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian Ryan (2012) mendapatkan 11 sampel cincau hitam 

yang dijual di pasar tradisional dan swalayan kota Bandar Lampung 

didapatkan hasil bahwa terdapat 4 sampel tidak ditemukan bakteri dan 7 

sampel yang ditemukan bakteri E. coli. Cemaran bakteri E. coli masih cukup 

tinggi hal ini dikarenakan kurangnya penerapan hygiene dan sanitasi makanan 

oleh pejual jajanan pasar berpotensi menjadi sumber pencemaran bakteri 

patogen.  

 Pada penelitian Bunga (2011) mendapatkan sampel daging burger dari 

5 penjual kaki lima di Desa Kopelma Darussalam dan 5 restoran cepat saji di 

Banda Aceh menunjukkan bahwa pada pengambilan pertama didapatkan 40% 

sampel daging burger penjual kaki lima dan 60% sampel daging burger 

restoran cepat saji tercemar E. coli. Pada pengambilan kedua didapatkan 

100% sampel daging burger baik dari penjual kaki lima maupun restoran 

cepat saji tercemar E. coli. Pada pengambilan ketiga didapatkan 100% sampel 

daging burger penjual kaki lima dan 80% sampel daging burger restoran cepat 

saji tercemar E. coli.   

 Pada penelitian Yolanda (2014) didapat hasil sekitar 17 (85%) dari 20 

penjual bakso tusuk yang diambil secara acak di Kota Manado mengandung 

bakteri gram negatif dengan perbandingan E.coli lebih banyak dari 

Salmonella. Kondisi lingkungan yang kotor dan tidak terjaga dapat 

meningkatkan resiko cemaran mikroba pada makanan.  

 Pada penelitian Wahyu (2018) didapatkan 13 sampel adanya 

kontaminasi air minum terhadap bakteri E.coli dari 16 sampel yang diambil di 

beberapa rumah makan dan cafe di Kelurahan Jati dan Jati baru kota Padang.  
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 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat 

dilakukannya penelitian yaitu pasar tradisional dan semi modern serta sampel 

yang akan digunakan berdasarkan pengujian ALT, identifikasi  bakteri 

Escherichia coli, Salmonella sp dan pewarnaan gram.  

 

B. Landasan Teori 

1. Definisi Pasar 

     Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk 

melakukan transaksi  jual  beli  barang atau jasa. Menurut ilmu  ekonomi, 

pengertian pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri 

khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para 

konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk 

membayar harganya. Menurut Stanton (2013) mengemukakan pengertian 

pasar yang lebih luas. Pasar dikatakannya merupakan orang-orang yang 

mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan 

untuk membelanjakannya. Jadi, dalam  pengertian  tersebut  terdapat 

faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni: keinginan, daya 

beli, dan tingkah laku dalam pembelian (Fuad et al., 2000). Adapun 

macam pasar ada 3 yaitu : 

a. Pasar Tradisional 

  Pasar  tradisional  merupakan  tempat  bertemunya  penjual  

 dan pembeli untuk melakukan transaksi, dalam hal mana  organisasi 

pasar  yang ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi  dan 

spesialisasi yang rendah, lingkungan fisik yang kotor dan pola  bangunan 

yang sempit. Pasar tradisional dibangun dan dikelola  oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik  Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah (Fuad et al., 2000). 

b. Pasar Modern 

  Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana 

 barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan 
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 layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mal, 

 plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. 

 Pasar modern atau disebut juga gerai modern mulai beroperasi 

 awal 1960- an di Jakarta. Arti modern disini adalah penataan 

 barang menurut keperluan yang sama  dikelompokkan di bagian  

 yang sama yang dapat silihat dan diambil langsung oleh pembeli, 

 penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga 

 professional. 

  Modernisasi bertambah meluas pada dasawarsa 1970-an. 

 Supermarket mulai diperkenalkan pada dasawarsa ini. Konsep one-

 stop shopping mulai dikenal pada tahun 1980-an. Kemudian 

 konsep one-stop shopping ini mulai digantikan oleh istilah pusat 

 belanja. Banyak orang yang mulai beralih ke gerai modern seperti 

 pusat belanja ini untuk berbelanja (Fuad et al., 2000). 

c. Pasar Semi Modern 

  Pasar semi modern yaitu pasar yang dibangun dengan 

 tatacara penjualan tradisional seperti adanya transaksi penjual 

 pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, 

 bangunan biasanya terdiri dari toko, kios atau gerai, los terbuka. 

 Namun, pada bidang-bidang tertentu pasar semi modern memiliki 

 sejumlah kelebihan seperti tempat pelayanan pasar yang yang 

 modern, pengelompokan pedagang berdasarkan jenis  

 dagangannya,  penyediaan  lahan kusus parkir kendaraan yang 

 memadahi, fasilitas toilet umum dan penjagaan terhadap  kebersihan 

yang terawatt dan mengikuti standar yang telah  ditetapkan. Sehingga 

dapat dikatakan pasar semi modern  merupakan jenis pasar yang tetap 

dilakukan secara tradisional  namun memiliki standar-standar tertentu 

selayaknya pasar modern  (Fuad et al., 2000). 

 

2. Definisi Jajanan Pasar 
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      Jajanan Pasar merupakan sebutan untuk jajanan atau kue-kue yang 

dijual di pasar. Disebut jajanan pasar karena jenis kue-kue ini hanya 

ditemukan di pasar tradisional. Biasanya jajanan pasar dihidangkan untuk 

keperluan khusus misal sesajen, acara keagamaan, berdasarkan adat 

istiadat (Liliyana, 2005).  

       Menurut Rinto Habsari (2010) Jajanan Pasar Sering disebut Kue 

Basah yang biasanya dijual pagi hari. Bahan utama Jajan pasar bukan 

tepung terigu, melainkan tepung beras, tepung ketan, tepung hankwe, 

atau tepung sagu, sedangkan cairan yang digunakan biasanya 

menggunakan santan. Namun saat ini jajanan pasar sudah banyak 

mengalami inovasi baru, terlebih dari segi bahan baku yang digunakan. 

Jajan pasar kreasi baru ini banyak menggunakan campuran tepung terigu, 

dan cairan yang digunakan adalah santan, susu, bahkan air. Selain itu 

resep jajanan pasar berkembang dengan bahan yang zaman dahulu tidak 

ada seperti, sosis, keju, buah, bahkan menggunakan ragi pengembang.  

 

3. Jenis- jenis jajanan pasar 

 Jenis  makanan  jajanan pasar  menurut  Widya  Karya  Nasional  

Pangan  dan  Gizi dalam Mariana (2006) dapat digolongkan menjadi 3 

golongan, yaitu: 

a. Makanan  jajanan pasar yang  berbentuk  panganan,  seperti  kue  kecil-

kecil, pisang goreng dan sebagainya. 

b. Makanan  jajanan pasar yang  diporsikan  (menu  utama),  seperti  pecal,  

mie bakso, nasi goreng dan sebagainya. 

c. Makanan jajanan pasar yang berbentuk minuman, seperti es cendol, es 

campur, jus buah, es dawet, es cincau dan sebagainya. 

 Bila dilihat dari cara memasaknya dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu jenis makanan jajanan pasar basah dan kering : 

1). Kue basah manis, antara lain sebagai berikut: 

a) Aneka bubur, seperti: bubur sumsum, bubur candil, dan bubur sagu 
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b) Aneka kolak, seperti: kolak pisang, kolak ubi, dan kolang-kaling 

c) Aneka jajan yang dikukus, seperti: nagasari, putu mayang, dan kue lapis 

d) Jajan yang direbus, seperti: kelepon, ongol-ongol, dan agar-agar  

2). Kue kering manis, antara lain sebagai berikut: 

    a) Aneka goreng-gorengan, seperti: pisang goreng dan ubi kuning goreng. 

b) Aneka kue yang dipanggang, seperti: bolu, kue kering dan yang 

dipanggang dengan cetakan. Misalnya kue lumpur dan carabikang. 

 

4. Sumber Pencemaran Pada makanan 

a. Daging 

   Bahan pangan yang berasal dari hewan merupakan sumber 

utama bakteri penyebab infeksi dan intoksikasi. Mikroorganisme yang 

terdapat pada hewan hidup dapat terbawa ke dalam daging segar dan 

mungkin bertahan selama proses pengolahan. Banyak hewan-hewan 

yang disembelih membawa mikroorganisme seperti Salmonella dan 

Campylobacter, selain mikrooranisme yang secara alami terdapat pada 

saluran pencernaan seperti Clostridium perfringens, Escherichia coli, 

Yersinia entercolit ica dan Listeria monocytogenes. Proses pemotongan 

unggas secara kontinyu, meningkatkan penularan mikroorganisme. 

Demikian juga penggilingan daging dalam pembuatan daging cincang 

dapat menyebarkan mikroorganisme, sehingga dagin cincang 

merupakan produk daging yang beresiko tinggi. 

b. Telur 

   Kulit telur kemungkinan mengandung Salmonella sp yang 

berasal dari kotoran ayam dan mungkin mengkontaminasi isi telur pada 

waktu telur dipecahkan. 

c. Ikan dan Kerang- kerangan 

   Ikan dan kerang-kerangan dapat terkontaminasi dari 

lingkungan hidup ikan tersebut atau dari lingkungan pengolahan. Jika 

ikan tersebut diperoleh dari laut yang telah terkena polusi limbah, ikan 
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tersebut kemungkinan terkontaminasi bakteri patogen. Vibrio 

parahaemolyticus adalah kontaminan yang umum terdapat pada ikan 

dan makanan laut lainnya terutama dari perairan Asia Timur. Bakteri 

ini dapat dihilangkan dengan pemanasan, akan tetapi sanitasi yang 

kurang baik dapat menyebabkan terjadinya rekontaminasi. 

   Dalam kerang-kerangan telah ditemukan mikroorganisme 

patogen seperti Salmonella, E. coli, V. parahemolyticus, clostridia dan 

virus. 

d. Buah- buahan, Sayur- sayuran dan Serealia 

   Dalam keadaan segar, bahan pangan nabati kemungkinan 

terkontaminasi oleh mikroorganisme dari tanah dimana tanaman 

tersebut tumbuh. Buah-buahan karena jauh daru tanah, kemungkinan 

untuk terkontaminasi lebih kecil dibandingkan dengan sayuran atau 

bahan pangan yang lain yang kontak langsung dengan tanah. 

Kebersihan saluran juga berpengaruh terhadap kualitas mikrobiologi 

pangan bahan pangan nabati. Penggunaan air dari irigasi yang tercemar 

dan penggunaan pupuk kandang atau kotoran manusia sebagai pupuk 

beresiko terhadap kontaminasi oleh salmonella (termasuk S. typhi), 

Shigella dan V. cholerae serta virus.  

e. Makanan kering 

   Bakteri yang dominan mengkontaminasi makanan kering 

adalah kelompok Clostridium dan Bacillus. Spora kedua bakteri ini 

dapat bertahan pada proses pengeringan. Penggunaan suhu pengeringan 

yang tidak bekterisidal, memungkinkan bakteri seperti Salmonella sp 

dan E. coli tetap ada setelah pengeringan. Makanan- makanan yang 

demikian aman dalam keadaan kering, akan tetapi jika direhidrasi maka 

harus diperlakukan seperti halnya makanan segar. Karena herbs dan 

rempah- rempah seringkali terkontaminasi spora dalam jumlah banyak, 

maka penambahan ingredian harus dilakukan sebelum proses 

pemanasan. 
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5. Bakteri pada Jajanan Pasar 

 Bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang sangat penting karena 

pengaruhnya yang membahayakan maupun menguntungkan. 

Mikroorganisme tersebar luas di lingkungan sekitar kita. Mikroorganisme 

dijumpai di udara, air, dan tanah, dalam usus binatang, pada lapisan yang 

lembab, pada mulut hidung atau tenggorokan, pada permukaan tubuh atau 

tumbuhan (Gaman, 1992). Bakteri merupakan mikroorganisme bersel 

tunggal yang memiliki kemiripan dengan sel tanaman, tetapi tidak 

mempunyai klorofil. Berbagai jenis bakteri dapat dibedakan menurut 

bentuknya, yang kadang-kadang juga tercermin pada namanya 

(Purnawijayanti, 2001). 

 Beberapa jenis bakteri pada jajanan pasar yang sering menimbulkan 

penyakit antara lain: Escherichia coli, Salmonella sp, dan Staphylococcus 

aureus (Ningsih, 2014).  

a. Bakteri Escherichia coli 

 1)  Morfologi dan Taksonomi 

  Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang hidup 

disaluran pencernaan manusia maupun hewan, Escherichia coli 

merupakan bakteri anaerobic fakultatif yang dapat tumbuh pada 

keadaan aerob maupun anaerob, bakteri yang tergolong dalam 

anaerob fakultatif merupakan bakteri pathogen yang sering 

dijumpai. Escherichia coli memiliki bentuk batang pendek 

(coccobasil) dengan ukuran 0,4-0,7µmx1,4µm, bersifatmotil 

(dapat bergerak), tidak memiliki nukleus, organel eksternal 

maupun sitoskeleton tetapi memiliki organel eksternal yakni vili 

yang merupakan filamen tipis dan lebih panjang (Mahon, 2015).
 

  Menurut Jawetz (2007) bakteri Escherichia coli  memiliki 

 taksonomi sebagai berikut : 

  Kingdom : Procaryotae 

  Divisi  : Gacilicutes  
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  Kelas      : Scotobacteria 

  Ordo  : Eubacteriales 

  Famili  : Euteroactericea 

  Genus              : Escherichia 

  Spesies : Escherchia coli 

 

2) Sifat Pertumbuhan Escherichia coli 

 Bakteri Escherichia coli dapat tumbuh berlebihan jika mengonsumsi 

makanan yang terkontaminasi oleh bakteri seperti daging mentah, daging 

yang tidak sempurna dalam proses pengolahan, susu, ataupun feses yang 

tercemar dalam pangan atau air, bakteri Escherichia coli dapat menjadi 

patogen jika terkandung dalam jumlah yang banyak. Bakteri Escherichia coli 

yang patogen dapat tumbuh pada suhu rendah yaitu sekitar 70˚C dan juga 

suhu tinggi yaitu sekitar 44˚C tetapi pertumbuhan Escherichia coli lebih 

optimal pada suhu antara 35˚C- 37˚C, pH optimum 7-7,5. Selain itu, bakteri 

Escherichia coli dapat hidup ditempat lembab, relatif sensitifterhadap panas, 

dan akan mati dengan pasteurisasi atau proses pemasakan makanan dengan 

suhu yang relatif tinggi. 

 Bakteri Escherichia coli dapat tumbuh di beberapa media seperti Endo 

agar, MacConkay agar, dan Eosin Methylen Blue (EMB), bakteri ini 

mempunyai strain yang bersifat mikroaerofilik yaitu sangat membutuhkan 

oksigen untuk hidup tetapi dengan tanpa oksigen Escherichia coli masih dapat 

hidup. Selain memiliki strain yang bersifat aerofilik juga memiliki strain yang 

bersifat hemolisis sehingga pada agar darah akan terlihat hemolisis β 

(hemolisis total).  

 Selain tumbuh di media agar darah, endo agar, dan EMB Escherichia 

coli juga tumbuh pada media Sulfide Indol Motility (SIM) sehingga dapat 

diketahui bersifat motil dan menghasilkan indol. Bakteri Escherichia coli 

secara khas memberi hasil positif pada tes indol, lisin, methyl red, dan 

peragian mannitol serta membentuk gas dari glukosa. (Ryan et al., 2014) 
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3) Patogenesis Esherichia coli 

 Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri Coliform dan hidup dalam 

saluran pencernaan manusia sehingga bakteri Escherichia coli termasuk dalam 

floranormalusus. Tetapi jika bakteri Escherichia coli ini ditemukan pada 

makanan dan minuman dapat dikatakan bahwa pengolahan makanan tersebut 

sudah tercemar atau berkontak dengan feses manusia dikarenakan kondisi 

tersebut dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Pada kondisi yang 

telah menimbulkan gejala seperti diare dapat dipengaruhi oleh jumlah koloni 

pada saluran pencernaan dan karakteristik virulensinya. Berdasarkan sifat 

virulensinya bakteri Escherichia coli digolongkan menjadi beberapa 

golongan,yaitu: 

 a. Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) 

 Golongan ETEC merupakan penyebab diare yang sering pada 

bayi di negara berkembang, hal tersebut diakibatkan virulensi yang 

dihasilkan oleh  ETEC  yaitu  enterotoksin  dan  antigen  vili  

(fimbrae),  enterotoksin ETEC berupa toksin tidak tahan panas (heat 

labile toxins) dan toksin tahan panas (heat stabile toxins). 

 Mekanisme infeksi ETEC di dalam tubuh yaitu ETEC 

menempel pada sel enterosit dengan vili kemudian berproliferasi dan 

berkolonisasi di mukosa usus sehingga menyebabkan peningkatan 

jumlah ETEC di dalam saluran pencernaan. Toksin yang dihasilkan 

oleh ETEC baik heat labile toxins atau heat stabile toxins akan 

berikatan dengan reseptor dan masuk ke dalam sel, toksin 

mengaktivasi guanilat siklase sehingga menyebabkan akumulasi cairan 

dan elektrolit di dalam lumen usus serta menghambat absorbsi. Toksin 

labil akan mengikat ribose adenosin difosfat (ADP) sehingga 

menghambat kegiatan GTPase (pemecah  protein  G). Akibatnya, 

protein G ini meningkat dan merangsang adenilil siklase epitel yang 

berkepanjangan sehingga menyebabkan peningkatan jumlah adenosin 

monofosfat (AMP). Peningkatan AMP akan menyebabkan 
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peningkatan  sekresi  pada  sel-sel  kelenjar  di  dalam  usus  yaitu  

dengan merangsang seksresi Cl- (hipersekresi) dengan membuka 

saluran klorida pada sel kripta dan menghambat absorbsi Na+ dari 

lumen ke dalam sel epitel usus. Peningkatan kadar elektrolit dan air di 

dalam lumen usus dapat menyebabkan diare (Jawetz, 2009). 

b. Escherichia coli enteropatogenik (EPEC) 

 EPEC merupakan strain pertama diantara strain Escherichia 

coli yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab diare pada pasien 

bayi dan anak- anak di Eropa. Oleh karena itu, EPEC merupakan 

penyebab diare cair yang sering terjadi pada bayi di negara 

berkembang tetapi dapat sembuh sendiri. EPEC akan menempel pada 

sel mukosa usus halus atau masuk kedalam mukosa yang dapat 

menyebabkan hilangnya mikrovili sehingga proses penyerapan 

terganggu dan terjadi diare (Jawetz, 2009). 

c. Escherichia coli enteroinvasive (EIEC) 

 EIEC mempunyai beberapa persamaan dengan Shigella yaitu 

dalam hal reaksi biokimia, serologi, dan sifat patogenitasnya. EIEC 

melakukan penetrasi di mukosa usus dan akan multiplikasi pada sel-

sel epitel colon (usus   besar).   Kerusakan   yang   terjadi   pada 

mukosa usus dapat menyebabkan diare berdarah. Gejala yang 

ditimbulkan mirip dengan disentri yang disebabkan oleh Shigella 

(Jawetz, 2009). 

d. Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) 

 EHEC merupakan penyebab diare ringan dan hemorrhage 

colitis (radang usus besar). Transmisi EHEC dapat melalui makanan 

yang dihidangkan tidak higienis dan penularan secara spontan atau 

secara kontak langsung (person to person), EHEC memproduksi 

sitotoksin yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan 

perdarahan yang meluas di usus besar yang dapat menyebabkan 

haemolytic uraemic syndrome terutama pada anak-anak. Gejala yang 
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timbul ditandai dengan diare akut, kejang, demam, dan perlahan-lahan 

diare menjadi berdarah (Jawetz, 2009). 

 

e. Escherichia coli enteroaggregative (EAEC) 

 EAEC merupakan penyebab diare akut dan kronik dalam 

jangka waktu lebih dari 14 hari pada orang-orang di negara 

berkembang, EAEC memproduksi hemolisin dan Heat stabil toxin, 

enterotoksin seperti yang dikeluarkan oleh ETEC. Toksin yang 

dihasilkan oleh EAEC dapat melekat pada bagian mukosa lumen usus 

yang dapat menyebabkan diare pada anak-anak (Jawetz, 2009). 

 

4) Dampak Bakteri Esherichia coli 

 Penyakit yang sering ditimbulkan oleh E.Coli adalah diare. Berikut 

adalah penyakit diare yang berkaitan. E.Coli yang menyebabkan diare sangat 

sering ditemukan di seluruh dunia. 

 Gejala diare atau mencret adalah tinja yang encer dengan frekuensi 4x 

atau lebih dalam sehari, yang kadang disertai: 

a. Muntah 

b. Badan lesu atau lemah 

c. Panas 

d. Tidak nafsu makan 

e. Darah dan lendir dalam kotoran 

Diare bisa menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit (misalnya 

natrium dan kalium), sehingga bayi menjadi rewel atau terjadi gangguan 

irama jantung maupun perdarahan otak.Diare seringkali disertai oleh 

dehidrasi (kekurangan cairan). Dehidrasi ringan hanya menyebabkan bibir 

kering. Dehidrasi sedang menyebabkan kulit keriput, mata dan ubun-ubun 

menjadi cekung (pada bayi yang berumur kurang dari 18 bulan). Dehidrasi 

berat bias berakibat fatal, biasanya menyebabkan syok.  

Akibat dari bakteri E.Coli adalah sebagai berikut: 
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a. Gangguan sistem pencernaan 

b. Gangguan pada Ginjal 

c. Serangan jantung 

d. Tekanan darah Tinggi 

 

b. Bakteri Salmonella sp 

     1) Morfologi dan Taksonomi 

 Bakteri Salmonella sp merupakan bakteri anaerob fakultatif yang 

mempunyai sifat Gram negatif, berbentuk batang, mempunyai flagel 

peritrik untuk  bergerak, motil, tidak berspora, dan memiliki ukuran 1-3,5 

µm x 0,5-0,8 µm. Bakteri Salmonella sp tumbuh pada suasana aerob dan 

anaerob fakultatif pada suhu 15˚C- 41˚C dengan suhu pertumbuhan 

optimum 37,5˚C (Ingram, 2004) 

 Menurut Jawetz (2007) bakteri Salmonella sp memiliki taksonomi 

sebagai berikut 

 Kingdom : Bacteria 

 Divisi  : Proteobacteria 

 Kelas  : Gamma proteobacteria 

 Ordo  : Enterobacteriales 

 Famili  : Enterobacteriales 

 Genus  : Salmonella 

 Spesies : Samonella thypi, Salmonella paratyphi        

 

Berdasarkan serotipe Salmonella sp diklasifikasikan menjadi empat 

serotipe yaitu Salmonella paratyphi A (serotipe group A), Salmonella 

paratyphi B (serotipe group B), Salmonella choleraesuis (serotipe group 

C1), Salmonella typhi (serotipe group D) (Jawetz E, 2009). 

 Bakteri Salmonella sp memiliki tiga struktur antigen yaitu antigen O 

(somatik), H (flagel), dan Vi (kapsul). Antigen O merupakan antigen 

somatik yang tahan terhadap pemanasan dengan suhu 100˚C, alkohol, dan 
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asam. Antigen H merupakan antigen flagel yang rusak pada pemanasan 

dengan suhu diatas 60˚C, alkohol, dan asam. Sedangkan, antigen Vi 

adalah polimer dari polisakarida yang bersifat asam dan terdapat pada 

bagian luar bakteri, antigen Vi dapat rusak pada pemanasan 60˚C selama 1 

jam pada penambahan fenol dan asam. Mikroorganisme yang memiliki 

antigen Vi lebih virulen terhadap manusia maupun hewan. 

 

2) Sifat Pertumbuhan Salmonella sp 

 Bakteri Salmonella sp dapat terkontaminasi pada makanan dan 

minuman yang telah  tercemar  oleh  feses  manusia,  penularan  yang  

paling  sering  terjadi  akibat menelan pangan yang terdapat bakteri 

Salmonella sp. Bakteri Salmonella sp biasanya mencemari makanan 

seperti telur, ikan, dan daging ayam. Bakteri ini dapat tumbuh pada pH 7,2 

dan pada suhu optimum 35-43˚C tetapi akan berhenti pertumbuhannya 

pada suhu <6,7˚C atau >46,6˚C oleh karena itu ketika proses pengolahan 

makanan jajanan yang terbuat dari bahan daging ayam, ikan, dan telur 

harus diperhatikan baik proses pemanasan maupun kebersihan sehingga 

tidak terkontaminasi. 

 Bakteri Salmonella sp dapat tumbuh pada berbagai macam media 

differensial dan selektif, media differensial berisi laktosa dengan indikator 

pH tetapi tidak mengandung inhibitor non Salmonella, contoh media 

differensial adalah Eosin Methylene Blue (EMB) dan MacConkey agar. 

Sedangkan media selektif adalah media yang mengandung inhibitor 

Salmonella seperti Salmonella Shigella Agar, Xylose Lisine Deoxycholate, 

dan Hektoen Enteric Agar. Pada media SSA koloni bakteri Salmonella sp 

akan tampak berwarna putih berbintik hitam. 

 Untuk mendeteksi dan isolasi Salmonella sp dari bahan makanan dapat 

menggunakan beberapa metode rujukan yaitu berdasarkan U.S Food and 

Drug Administration’s (FDA’S), Bacteriological Analytical Manual 

(BAM), dan International Organization for Standarization (ISO) untuk 
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mengidentifikasi Salmonella sp terdapat 4 tahapan yaitu pra-pengkayaan 

nonselektif, tahap pengkayaan selektif, penanaman pada media selektif, 

dan konfirmasi berdasarkan uji biokimia atau uji serologis (Gerardi, 

2003). 

 

3) Patogenesis Salmonella sp 

 Bakteri Salmonella sp sangat infektif bagi manusia, transmisi bakteri 

ini biasanya melalui fecal-oral dan ditularkan kepada manusia dengan cara 

mengonsumsi makanan dan air yang tercemar oleh bakteri tersebut, 

bakteri ini dapat menimbulkan penyakit pada tubuh manusia yang disebut 

dengan salmonellosis. Salmonellosis merupakan penyakit menular yang 

dapat menyerang manusia dan hewan akibat pencemaran dari bakteri 

Salmonella sp, salmonellosis ditandai dengan gejala seperti diare, mual 

muntah, nyeri abdomen, dan demam yang timbul secara akut. Secara 

klinis Salmonella sp dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Salmonella typhoid 

Dapat menyebabkan demam tifoid atau demam enterik akibat 

Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A,B, dan C. 

b. Salmonella non-typhoid 

Dapat menyebabkan gastroenteritis akibat Salmonella choleraesuis, 

Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, dan lain-lain. 

Berikut penyakit utama yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp, 

yaitu: 

1.) Demam tifoid (demam enterik) 

 Penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh infeksi Salmonella 

typhi, dapat menyebabkan typhoid fever yang melibatkan 4 proses 

yaitu mulai dari penempelan bakteri ke lumen usus, bakteri 

bermultiplikasi di makrofag peyer’s patch, bertahan hidup di 

aliran darah, dan menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan 

keluarnya elektrolit dan air ke lumen usus. Pada saat Salmonella 
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typhi masuk melalui makanan dan minuman melewati lambung 

terlebih dahulu dengan suasana asam sehingga banyak bakteri 

yang  mati tetapi jika bakteri masih hidup akan mencapai usus 

halus dan melekat pada sel mukosa kemudian menginvasi dan 

menembus dinding usus. Bakteri yang mencapai folikel limfe 

usus halus dapat menimbulkan tukak pada mukosa usus, tukak 

dapat  menyebabkan  perdarahan  dan  perforasi  usus  kemudian 

mengikut aliran ke kelenjar limfe mesenterika dan ada yang 

melewati sirkulasi sistemik ke jaringan Reticulo Endothelial 

System (RES) di organ hati dan limpa. Gejala yang timbul adalah 

demam tinggi pada sore hingga malam hari, malaise, sakit kepala, 

konstipasi, bradikardia, dan mialgia setelah masa inkubasi 10-14 

hari tetapi setelah itu demam meningkat dan terkadang muncul 

bintik-bintik merah pada kulit. Apabila sudah memasuki minggu 

ketiga atau terjadi  perburukan  biasanya  mucul  tanda-tanda  

seperti  stupor,  leukopenia, bradikardia, splenomegali, diare, dan 

perdarahan intestinal akibat terjadinya ulserasi.  

2.) Bekteremia dengan lesi fokal 

 Penyebab terjadinya penyakit ini adalah akibat infeksi bakteri 

Salmonella choleraesuis, bakteri akan menginvasi ke aliran darah 

sehingga memungkinkan adanya lesi fokal di paru, tulang, dan 

meningen tetapi tidak terdapat manifestasi dalam usus. 

3.) Gastroenteritis 

 Penyebab terjadiya gastroenteritis disebabkan oleh infeksi 

Salmonella thypimurium, bakteri akan melekat pada enterosit di 

ileum dan kolon kemudian menginvasi mukosa kolon dan ileum 

dan bakteri akan mengeluarkan  enterotoksin  yang  menyebabkan  

terjadinya  inflamasi  lokal dengan gejala seperti diare, mual, 

muntah, dan demam. Gejala akan berlangsung selama 2-5 hari. 
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c. Bakteri Staphylacoccus aureus 

  Staphylococcus aureus bakteri tersebut berbentuk menyerupai bola 

 dengan garis tengah ± 1 µm tersusun dalam kelompok-kelompok tidak 

 teratur (menyerupai buah anggur), dapat pula tersusun empat-empat 

 (tetrad), membentuk rantai (3-4 sel), berpasangan atau satu-satu. 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif dan berbentuk 

 kokus. Staphylococcus aureus membentuk koloni berwarna abu-abu 

 sampai kuning  emas  tua (Dewi, 2013).  

  Staphylococcus aureus merupakan bakteri berbentuk cocci  berukuran 

 besar, terdapat pada kulit. Staphylococcus aureus menginfeksi luka-luka, 

 menyebabkan rasa panas dan bisul-bisul. Staphylococcus aureus bersifat 

 aerob fakultatif, dan oleh karenanya mereka bertahan hidup tanpa oksigen. 

 Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat menyebabkan 

 penyakit tipe toksin dan toksinnya tahan terhadap pemanasan. Bakteri 

 tersebut mudah mati karena panas (pemanasan pada  suhu 66˚C selama 10 

menit  cukup untuk membunuh bakteri ini),toksinnya dapat bertahan pada 100 ˚C, 

 yaitu suhu air mendidih selama 30 menit (Gaman, 1992).  

  Kontaminasi oleh bakteri dapat berupa intoksikasi atau infeksi. 

 Intoksikasi disebabkan oleh adanya toksin bakteri yang terbentuk didalam 

 makanan pada saat  bakteri bermultiplikasi, sedangkan keracunan pangan 

 berupa infeksi disebabkan oleh masuknya bakteri kedalam tubuh melalui 

 makanan yang terkontaminasi dan tubuh memberikan reaksi terhadap 

 bakteri tersebut. Intoksikasi stafilokokkal yang disebabkan oleh 

 enterotoksin dari Staphylococcus aureus (Puspadewi et al., 2014). 

 Pertumbuhan organisme Staphylococcus aureus dalam bahan pangan 

 menghasilkan racun enterotoksin, dimana apabila termakan dapat 

 mengakibatkan serangan mendadak yaitu kekejangan pada perut dan 

 muntah-muntah yang hebat. Diare dapat juga terjadi (Buckle et al., 1985). 

 Enterotoksin merupakan toksin yang memiliki kemampuan untuk 

 menyebabkan keracunan makanan.  
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  Karakteristik keracunan akibat toksin ini berupa muntah terus 

 menerus yang juga disertai diare cair tanpa darah. Mekanisme kerja toksin ini 

 dengan bekerja sebagai superantigen pada traktus gastrointestinal yang 

 merangsang pelepasan interleukin- 1 (IL-1) dan interleukin-2 (IL-2) dari 

 makrofag dan sel T helper. Peningkatan sitokin seperti interleukin ini 

 menyebabkan rangsangan pada sistem saraf enterik. Rangsangan sistem 

 saraf enterik ini kemudian dihantarkan ke pusat muntah di otak (Marshal, 

 2011).  

  Staphylococcus aureus secara alami berada pada permukaan kulit  dan 

 dalam kondisi normal tidak menimbulkan penyakit, mikroorganisme demikian 

 disebut sebagai flora normal tubuh manusia. Bakteri ini ditemukan didalam 

 saluran pernapasan, permukaan kulit dan rambut juga umum ditemukan pada 

 lingkungan sekitar kita seperti tanah, air, dan udara (Nurtjahja et al., 2006). 

 Flora tetap tidak bersifat patogen, kecuali  Staphylococcus aureus. Flora tetap 

 adalah flora yang menetap dikulit pada sebagian besar orang sehat yang 

 ditemukan di lapisan epidermis dan  dicelah kulit. Staphylococcus aureus 

 dapat mengontaminasi makanan secara langsung melalui tangan para 

 pengolah makanan yang tidak bersih  dalam mencuci tangan (Rachmawati, 

 2008).  

  Staphylococcus  aureus disebarkan  oleh  para  pengelola  pangan,  

 selama pemasakan dan penyiapannya. Penanganan pangan dengan tangan, 

 yang tidak  meggunakan peralatan memadai, barangkali merupakan cara 

 penyebaran yang paling umum, terutama jika orang yang menangani 

 pangan mengalami infeksi atau  luka  pada  tangannya.  Batuk  dan  bersin  

 dekat  dengan  pangan  dapat menyebabkan  kontaminasi,  dan  rambut  

 yang  jatuh  pada  makanan  atau menggantung  (terurai)  dekat  dengan  

 makanan  juga  dapat  menimbulkan bahaya (Gaman, 1992).  

  Bakteri ini biasanya terdapat pada berbagai bagian tubuh manusia, 

 termasuk hidung, tenggorokan, kulit, dan karenanya mudah memasuki 
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 makanan. Mikroba ini dapat berasal dari orang-orang yang menangani 

 pangan atau penderita infeksi patogenik (membentuk nanah). 

 

6. Kultur Bakteri 

  Kultur merupakan suatu metode diagnostik definitif sebagian besar bakteri 

dan jamur. Sampel dikultur pada media pertumbuhan yang komposisi serta 

keadaan inkubasinya disesuaikan dengan mikroorganisme yang akan diisolasi pada 

media. Media merupakan suatu substansi yang komposisinya terdiri dari nutrient 

yang berfungsi untuk menumbuhkan mikroba, isolasi, memperbanyak jumlah 

koloni, menguji sifat-sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah mikroba. Tetapi pada 

proses pembuatannya  harus  disterilisasi  terlebih  dahulu  dan  menerapkan  

aseptis  untuk menghindari kontaminasi pada media. 

  Dalam kultur mikroorganisme terdapat 3 metode atau prosedur untuk 

melakukan kultur mikroorganisme sehingga diperoleh koloni-kolomi terpisah 

(discrete colonies), tiga metode tersebut adalah 

a.   Metode streak plate 

Prinsip metode ini merupakan teknik pengenceran dengan goresan dari 

satu ose biakan campuran yang diinokulasikan pada permukaan agar 

plate. Berbagai model penggoresan dapat dilakukan untuk mendapatkan 

koloni- koloni yang terpisah dan koloni-koloni yang terpisah hanya 

tumbuh pada permukaan medium agar. 

b.   Metode pour plate 

Dalam metode ini diperlukan suatu serial pengenceran dari kultur 

campuran dengan menggunakan jarum ose, koloni-koloni yang terpisah 

akan tumbuh pada seluruh medium agar plate dan tidak hanya tumbuh 

pada permukaan medium agar plate, prosedur isolasi dapat digunakan 

untuk menghitung secara kuantitatif jumlah sel viable dari suatu kultur. 

c.   Metode spread plate 

Dalam metode ini menggunakan campuran mikroorganisme yang telah 

diencerkan terlebih dahulu kemudian satu ose penuh (loopful) 
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diinokulasi yang sudah diencerkan dan diinokulasikan secara aseptik 

dibagian tengah medium agar dan diratakan dengan batang L (drigalsky 

steril). Dengan metode ini koloni-koloni akan tumbuh hanya 

dipermukan medium agar plate saja, prosedur ini dapat digunakan untuk 

menghitung secara kuantitatif jumlah sel viable dari suatu kultur bakteri. 

 

7. Identifikasi Bakteri 

  Identifikasi dan determinasi suatu biakan murni bakteri yang diperoleh dari 

hasil isolasi yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan sifat morfologi koloni 

serta pengujian sifat biokimia dan fisiologinya, selain itu dapat dilihat 

kemampuannya menggunakan senyawa tertentu sebagai sumber karbon dan 

sumber energy (Waluyo, 2004). Terdapat cara untuk melakukan identifikasi 

bakteri yaitu : 

a. Pengamatan Makroskopik 

 Pengamatan makroskopik dilakukan untuk mengamati karakteristik koloni 

 bakteri hasil inokulasi pada media NA datar berdasarkan (Dwijoseputro, 1989):  

 1) Bentuk koloni (dilihat dari atas): berupa bulat (circulair), berbenang 

(filamenthus), tak teratur (irregular), serupa akar (rhizoid), serupa kumparan 

(spindle).  

 2) Permukaan koloni/elevasi (dilihat dari samping): rata (flat), timbul-datar 

(raised), timbul-melengkung (convex), membukit (umbonate).  

 3) Tepi koloni (dilihat dari atas): utuh (entire), berombak (lobate), bergerigi 

(serrate), berbenang (filamenthus), keriting (undunate).  

 4) Warna koloni: keputih-putihan, kelabu, kekuning-kuningan atau hamper bening.   

b. Pengamatan Mikroskopik  

  Pengamatan mikroskopik dilakukan untuk melihat bentuk sel serta sifat 

 bakteri. Pengamatan mikroskopis meliputi pewarnaan gram dan uji biokimia (Holt 

 et al., 1994).   

1) Pewarnaan Gram  
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  Salah satu teknik pewarnaan diferensial yang paling penting ialah pewarnaan 

gram. Dalam proses ini, olesan bakteri yang terfiksasi dikenai larutan-larutan 

berikut dalam urutan yang terdaftar pada tabel 2.1: ungu kristal, larutan yodium, 

alkohol (bahan pemucat), dan safranin atau beberapa pewarna tandingan lain yang 

sesuai. Bakteri yang diwarnai dengan metode gram ini dibagi menjadi dua 

kelompok. Salah satu di antaranya, bakteri gram positif, mempertahankan zat 

pewarna ungu kristal dan karenanya tampak ungu tua. Kelompok yang lain, bakteri 

gram negatif, kehilangan ungu kristal ketika dicuci dengan alkohol, dan sewaktu 

diberi pewarna tandingan dengan warna merah safranin, tampak berwarna merah. 

2) Uji biokimia  

  Uji biokimia bakteri merupakan suatu cara atau perlakuan yang dilakukan 

untuk mengidentifikasi dan mendeterminasi suatu biakan murni bakteri hasil 

isolasi melalui sifat-sifat fisiologinya. Proses biokimia erat kaitannya dengan 

metabolisme sel, yakni selama reaksi kimia yang dilakukan oleh sel yang 

menghasilkan energi maupun yang menggunakan energi untuk sintesis komponen-

komponen sel dan untuk kegiatan selular, seperti pergerakan. Suatu bakteri tidak 

dapat dideterminasi hanya berdasarkan sifat-sifat morfologinya saja, sehingga 

perlu diteliti sifat-sifat biokimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhannya (Cowan, 2004). 

  Ciri fisiologi ataupun biokimia merupakan kriteria yang amat penting di 

dalam identifikasi spesimen bakteri yang tidak dikenal karena secara morfologi 

biakan ataupun sel bakteri yang berbeda dapat tampak serupa, tanpa hasil 

pengamatan fisiologis yang memadai mengenai kandungan organik yang diperiksa 

maka penetuan spesiesnya tidak mungkin dilakukan. Karakterisasi dan klasifikasi 

sebagian mikroorganisme seperti bakteri berdasarkan pada reskasi enzimatik 

maupun biokimia. Mikroorganisme dapat tumbuh pada beberapa tipe media yang 

memproduksi tipe metabolit yang dapat dideteksi dengan reaksi antara 

mikroorganisme dengan reagen test yangb dapat menghasilkan perubahan warna 

reagen (Cowan, 2004). 

Identifikasi Bakteri Escherichia..., Febianto Yudha Prakoso, Fakultas Farmasi UMP, 2019



24 
 

  Sifat metabolisme bakteri dalam uji biokimia biasanya dilihat dari interaksi 

metabolit-metabolit yang dihasilkan dengan reagen-reagen kimia. Uji lain dapat 

dilakukan dengan cara melihat kemampuannya menggunakan senyawa tertentu 

sebagai sumber karbon dan sumber energi. Uji-uji biokimia ditujukan untuk 

memastikan bakteri yang dianalisa benar-benar bakteri yang diharapkan. Uji 

biokimia bertujuan untuk memperkecil kesalahan, karena beberapa spesies 

memiliki sifat-sifat yang hampir sama (MacFaddin, 1980).   Beberapa jenis uji 

biokimia antara lain: 

 a) Uji Indol  

  Media yang dipakai adalah pepton 1%. Uji indol digunakan untuk mengetahui 

apakah kuman mempunyai enzim triptophanase sehingga kuman tersebut mampu 

mengoksidasi asam amino triptophan membentuk indol. Adanya indol dapat 

diketahui dengan penambahan reagen Ehrlich/Kovac‟s yang berisi paradimetil 

amino bensaldehid. Interpretasi hasil: negatif (-): Tidak terbentuk lapisan cincin 

berwarna merah pada permukaan biakan, artinya bakteri ini tidak membentuk 

indol dari tripthopan sebagai sumber karbon. Positif (+): Terbentuk lapisan cincin 

berwarna merah pada permukaan biakan, artinya bakteri ini membentuk indol dari 

triptophan sebagai sumber karbon (Cowan, 2004).   

 b) Uji Methyl Red (MR)  

  Media yang digunakan adalah pepton glukosa phospat. Uji ini 

digunakanuntuk mengetahui adanya fermentasi asam campuran (metilen glikon). 

Interpretasi hasil: negatif (-): tidak terjadi perubahan warna media menjadi merah 

setelah ditambah methyl red 1%. Positif (+): Terjadi perubahan warna media 

menjadi merah setelah ditambahkan methyl red 1%. Artinya bakteri menghasilkan 

asam campuran (metilen glikon) dari proses fermentasi glukosa yang terkandung 

dalam media MR (Cowan, 2004).   

    c) Uji Voges Proskauer (VP)  

  Media yang dipakai adalah pepton glukosa phosphat. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui pembentukan asetil metil karbinol (asetoin) dari hasil fermentasi 

glukosa. Interpretasi hasil: negatif (-): tidak terjadi perubahan warna media 
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menjadi merah setelah ditambahkan a naphtol 5% dan KOH 40%. Positif(+): 

terjadi perubahan warna media menjadi merah setelah ditambahkan a naphtol 5% 

dan KOH 40%, artinya hasil akhir fermentasi bakteri adalah asetil metil karbinol 

(asetoin) (MacFaddin, 1980).  

    d) Uji Citrat  

  Media yang dipakai adalah Simons citrat. Tujuan dari uji ini adalah untuk 

mengetahui apakah kuman menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Pada 

media simons citarat berisi indikator BTB (Brom Tynol Blue). Apabila bakteri 

menggunakan sitrat sebagai sumber karbon maka media berubah menjadi basa dan 

berubah warna menjadi biru. Interpretasi hasil: negatif (-): tidak terjadinya 

perubahan warna media dari hijau menjadi biru. Artinya bakteri ini tidak 

mempunyai enzim sitrat permease yaitu enzim spesifik yang membawa sitrat ke 

dalam sel. Sehingga kuman tidak menggunakan sitrat sebagai salah satu/satu-

satunya sumber karbon. Positif (+): terjadinya perubahan warna media dari hijau 

menjadi biru, artinya kuman menggunakan citrat sebagai salah satu/satu-satunya 

sumber karbon (Ratna, 2012).  

    e) Uji Motilitas  

  Media yang dipakai adalah media yang bersifat semi solid dengan kandungan 

agar-agar 0.2-0.4%. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui gerak kuman, bisa 

memakai media MO (Motilitas Ornitin) atau SIM (Sulfida Indol Motility). Pada 

media SIM selain untuk melihat motilitas bisa juga untuk test indol dan 

pembentukan H2S. Interpretasi hasil: negatif (-): terlihat adanya penyebaran yang 

berwarna putih akar hanya pada bekas tusukan inokulasi. Positif (+): terlihat 

adanya penyebaran yang berwarna putih seperti akar di sekitarinokulasi. Hal ini 

menunjukkan adanya pergerakan dari bakteri yang diinokulasikan, yang berarti 

bahwa bakteri ini memiliki flagel (Burrows, 2004).   

    f) Uji Urenase  

  Uji urenase menggunakan medium Urea Base. Masing-masing isolat bakteri 

diinokulasikan ke medium Urea Base kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 
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1-2x24 jam. Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna medium 

dari kuning menjadi pink sangat pekat (Cappuccino et al., 2005).  

    g) Uji Triple Sugar Iron Agar (TSIA)  

  Tujuan dari test ini adalah untuk mengetahui kemampuan kuman untuk 

memfermentasikan karbohidrat. Pada media TSIA berisi 3 macam karbohidrat 

yaitu glukosa, laktosa dan sukrosa. Indikatornya adalah phenol red yang 

menyebabkan perubahan warna dari merah orange menjadi kuning dalam suasana 

asam. Glukosa berada di dasar media sedangkan laktosa dan sukrosa berada di 

bagian lereng. Fermentasi pada TSIA juga disertai dengan pembentukan gas CO2 

yang dapat dilihat dari pecahnya dan terangkatnya agar. Media TSIA juga dapat 

digunakan untuk mengetahui pembentukan H2S yaitu melihat apakah kuman 

memfermentasi metionin dan sistein (Asam amino yang mempunyai gugus S. Pada 

media TSIA terdapat asam amino metionin dan sistein, jika kuman memfermentasi 

kedua asam amino ini, maka gugus S akan keluar dan gugus S akan bergabung 

dengan H2O membentuk H2S. Selanjutnya H2S bergabung dengan Fe2+ 

membentuk FeS berwarna hitam dan mengendap (Buchanan, 2003). 

    h) Uji gula-gula  

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kuman memfermentasi masing-

masing gula di atas membentuk asam. Media gula-gula ini terpisah dalam lima 

tabung yang berbeda dan media yang digunakan adalah masing-masing gula 

dengan konsentrasi 1% dalam pepton. Masing-masing gula –gula ditambahkan 

indikator phenol red. Interpretasi hasil: negatif (-): tidak terjadi perubahan warna 

media dari merah menjadi kuning, artinya kuman tidak memfermentasi gula. 

Positif (+): terjadi perubahan warna media dari merah menjadi kuning, artinya 

kuman memfermentasi gula ditandai dengan membentuk tinta pada tutup kapas 

yang berbeda-beda. Untuk glukosa tidak berwarna, laktosa berwarna ungu, maltosa 

berwarna merah, manitol berwarna hijau, dan sukrosa berwarna biru. Di dalam 

media gula-asam, positif + gas (+g): terjadi perubahan warna media dari merah 

menjadi kuning. Artinya kuman memfermentasi gula membentuk asam dan gas. 

Gas yang diperhitungan minimal 10% dari tinggi tabung durham (Adam, 2001).  
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    i) Uji Katalase  

  Uji katalase berguna dalam mengidentifikasi kelompok bakteri yang dapat 

menghasilkan enzim katalase. Uji katalase dilakukan dengan cara meneteskan 

hidrogen peroksida (H2O2) pada gelas objek yang bersih. Biakan dioleskan 

padagelas objek yang sudah ditetesi H2O2 dengan usa. Suspensi dicampur secara 

perlahan menggunakan usa, hasil yang positif ditandai oleh terbentuknya 

gelembung-gelembung udara (Hadioetomo, 1993). 

    j) Uji Koagulasi   

  Uji koagulasi dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri yang 

menghasilkan enzim yang dapat menggumpalkan fibrin. Uji koagulase dilakukan 

dengan cara, dari media agar darah, diinokulasikan 1-3 koloni bakteri ke dalam 

media HIB. Kemudian diencerkan 1 mL plasma dengan 4 mL aquadest, lalu 

dipipet 0.5 mL dan masukkan ke dalam biakan HIB dan dihomogenkan. 

Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Diamati pembentukan 

gumpalan pada medium, adanya gumpalan seperti awan menunjukkan hasil positif 

(Hadioetomo, 1993). 

  Pada penelitian ini uji biokimia yang digunakan adalah uji Indol, MR, VP dan 

sitrat. Dimana hasil uji Indol , MR, VP, dan sitrat pada bakteri E.coli dan 

Salmonella sp tertera pada table dibawah ini. 

 

 Tabel 2.1 Hasil Uji Indol, MR-VP, dan sitrat pada bakteri E.coli dan Salmonella sp  

Karakteristik Bakteri 

E. coli Salmonella sp. 

Uji Gram Negatif Negatif 

Indol + - 

MR + + 

VP  - - 

Sitrat - + 

 

8. Metode Perhitungan Bakteri 

 Perhitungan bakteri dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak 

langsung. Metode dengan cara langsung yaitu petrof hausser cell counter, mikroba 

akan dihitung secara keseluruhan baik yang mati ataupun hidup dengan alat 
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haemocytometer sedangkan dengan cara tidak langsung dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti hitung cawan (plate count), filtrasi atau  penyaringan, 

pengukuran aktivitas metabolisme, pengukuran berat kering sel, dan pengukuran 

konsumsi nutrien. 

 Perhitungan koloni bakteri metode cawan dapat dilakukan dengan perhitungan 

Standar Plate Count (SPC) yang merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan 

adalah Uji Total Plate Count, Uji TPC merupakan sebuah uji untuk mendeteksi 

kuantitas (jumlah) dari sel-sel bakteri yang berada pada bahan yang diujikan, setiap 

koloni yang terbentuk baik besar maupun kecil dan menjalar dianggap menjadi satub 

koloni. Uji TPC ini dimulai dari pengenceran bahan yang dijadikan sampel, 

kemudian dihomogenisasi dengan Nutrient Broth (NB) dengan pengenceran 100 

sampai dengan pengenceran 10
-7

 dan hasil pengenceran diinokulasi dalam media 

Nutrient Agar (NA) dengan menggunakan metode spread plate lalu diinkubasi dalam 

suhu 37˚C selama 24 jam. Setelah diinkubasi dan bakteri yang tumbuh akan dihitung 

jumlah koloni yang terbentuk dngan menggunakan colony counter atau menghitung 

secara manual dengan kriteria inklusi jumlah bakteri dalam 1 cawan adalah 30-300 

koloni. 
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