
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Spons 

 

Spons adalah hewan metazoa multiseluler, yang tergolong ke dalam filum 

Porifera.  Porifera berasal dari bahasa latin yaitu porus berarti pori dan fer berarti 

membawa.  Spons atau Porifera memiliki fungsi jaringan dan organ yang masih 

sangat sederhana, seluruh tubuh spons terbentuk dari sistem pori, saluran dan 

ruang-ruang (Kozloff, 1990).  Hewan ini hidupnya menetap pada suatu habitat 

pasir, batu-batuan atau juga pada karang-karang mati di dalam laut.  Dalam 

mencari makanan, hewan ini aktif mengisap dan menyaring air melalui seluruh 

permukaan tubuhnya.  Air masuk kedalam spons melalui pori-pori dan keluar 

melalui lubang besar yang disebut oskulum.  Melalui pori-pori dan             

saluran-saluran inilah air diserap oleh sel khusus yang dinamakan sel leher, 

sebagian besar menyerupai cambuk yang disebut dengan koanosit (Amir dan 

Budiyanto, 1996). 

 

Tubuh spons ditopang oleh suatu batang kecil atau struktur berbentuk bintang 

yang disebut spikula (Gambar 1).  Sedangkan ada pula spikula yang menutupi luar 

tubuh spons.  Selain itu, beberapa spons dapat saling bertautan untuk membuat 

kerangka halus.  Spons yang tidak memiliki spikula, memiliki serat yang fleksibel, 
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terbuat dari protein yang disebut spongin.  Beberapa spons memiliki kerangka 

yang terbuat dari keduanya, yaitu spikula dan spongin (Schaffer, 2009). 

 
 

Gambar 1. Bentuk dan struktur tubuh spons (Schaffer, 2009) 
 

Pada umumnya, tubuh spons elastis seperti busa karet, tetapi ada beberapa jenis 

yang keras dan agak rapuh.  Sebagian besar spons hidup di laut dan hanya 

beberapa jenis hidup di air tawar.  Ukuran spons juga beragam, mulai dari spons 

berdiameter 3 cm hingga 0,9 m dengan ketebalan bervariasi dan bisa mencapai 

30,5-50 cm.  Bentuk tubuh spons juga beragam, seperti tabung lurus, vas, cangkir, 

kipas ataupun membentuk kerak pada spons yang tinggal di habitat bebatuan.  

Warna tubuh spons pun beragam, berwarna putih, abu-abu, kuning, merah atau 

hijau, tergantung pada jenis simbion yang hidup bersamanya (Proksch et al., 

2003). 
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                                              a                                               b 

 

Gambar 2. Bentuk tubuh spons: (a) spons berbentuk vas, Callyspongia plicifera, 

Belize,(b) spons tabung, Callyspongia sp., Wakatobi 

(www.ryanphotographic.com) 

 

2.2  Senyawa Alkaloid 

 

Senyawa alkaloid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang dapat 

dihasilkan oleh organisme, termasuk spons.  Senyawa metabolit sekunder 

merupakan senyawa yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan 

ditemukan dalam bentuk yang beragam antar organisme satu dan organisme 

lainnya.  Senyawa metabolit sekunder, biasanya digunakan organisme untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya.  Pada umumnya, senyawa metabolit sekunder 

yang telah diisolasi memiliki aktivitas biologi terhadap suatu sel atau 

mikroorganisme.  Sifat biologis ini, dapat menghambat bahkan membunuh sel 

atau mikroorganisme dengan merusak sistem metabolisme di dalam tubuh (Wink, 

1999). 

 

Alkaloid adalah golongan senyawa organik yang memiliki kerangka dasar dan 

mengandung paling sedikit satu atom nitrogen.  Sebagian besar atom nitrogen ini 

merupakan bagian dari cincin heterosiklik.  Secara keseluruhan, alkaloid bersifat 

sangat beracun, tetapi ada pula yang dapat digunakan dalam pengobatan dengan 
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jumlah yang sangat kecil.  Alkaloid biasanya memiliki struktur komplek dan 

memiliki keaktivan fisiologis tertentu.  Alkaloid pada umumnya ditemukan dalam 

bentuk padatan, berwarna, kristalin dan tidak volatil.  Sebagian alkaloid larut 

dalam air, namun adapula alkaloid larut dalam etanol, eter, kloroform dan pelarut 

lainnya (Saxena, 2007). 

 

Klasifikasi alkaloid secara dasar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, 

diantaranya kelompok alkaloid feniletilamin seperti 2-feniletilamin (1) dan 

meskalin (2), alkaloid pirolidin, alkaloid piridin seperti nikotin (3) dan      

anabasin (4), alkaloid piperidin seperti piperin (5), alkaloid quinolin seperti 

cusparin (6), alkaloid isoquinolin seperti anhalamin (7), alkaloid penantren, 

alkaloid imidazol, alkaloid indol seperti bufotenin (8) dan kelompok alkaloid 

terpen dan steroid (Gambar 3).  Perlu dicatat bahwa, beberapa alkaloid yang 

berbeda diperoleh dari organisme yang sama sering memiliki struktur kimia yang 

mirip dan kesamaan sifat kimia.  Alkaloid tidak memiliki penamaan tata nama 

yang sistematis, biasanya hanya menambahkan “in” diakhir penamaan senyawa 

(Popl, 1990; Saxena, 2007). 
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Gambar 3. Kelompok senyawa alkaloid, (1) 2-feniletilamin, (2) meskalin, (3) 

nikotin, (4) anabasin, (5) piperin, (6) cusparin, (7) anhalamin, (8) 

bufotenin (Popl, 1990) 
 

Beberapa senyawa alkaloid yang mengandung nitrogen heterosiklik juga banyak 

ditemukan pada spons laut.  Senyawa alkaloid diterpen, agelasine B (9), C (10) 

dan agelasine D (11) dari spons genus Agelas (Arai et al., 2014), diidentifikasi 

sebagai anti-dorman mikobakteri.  Selain itu beberapa senyawa antibakteri, 

alkaloid dysidionid A (12) dari spons Dysidea sp. diidentifikasi sebagai 

antibakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin (Jiao et al., 

2014), cyclic bis-1,3-dialkilpiridium (13) dari spons Haliclona sp. (Lee et al., 

2012) dan senyawa alkaloid cyclostellettamines A (14) dari spons    

Pachychalina sp. (Oliviera et al., 2006) sebagai antibakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli (Gambar 4). 
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Gambar 4. Beberapa jenis senyawa alkaloid yang berhasil diisolasi dari spons 

dan memiliki aktivitas antibakteri, (9) agelasine, B (10) agelasine C, 

(11) agelasine D, (12) dysidionid A, (13) cyclic bis-1,3-

dialkilpiridium, (14) cyclostellettamines A (Arai et al., 2014; Jiao et 

al., 2014; Lee et al.; Oliviera et al., 2006) 

 

2.3  Ekstraksi 

 

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen atau zat aktif suatu simplisia dengan 

menggunakan pelarut tertentu.  Prinsip ekstraksi didasarkan pada distribusi zat 

terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling 

bercampur.  Ekstraksi digolongkan ke dalam dua bagian besar berdasarkan bentuk 

fasa yang diekstraksi yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-padat.  Ekstraksi 

cair-cair dapat menggunakan corong pisah, sedangkan ekstraksi cair-padat terdiri 

dari beberapa cara yaitu maserasi, perkolasi dan sokletasi (Harborne, 1996). 
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Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi cair-cair.  

Ekstraksi cair-cair merupakan metode ekstraksi yang didasarkan pada sifat 

kelarutan komponen target dan distribusinya dalam dua pelarut yang tidak saling 

bercampur.  Senyawa polar akan terbawa dalam pelarut polar, senyawa semipolar 

akan terbawa dalam pelarut semipolar dan senyawa nonpolar akan terbawa dalam 

pelarut nonpolar (Poole, 2009; Williamson and Masters, 2010). 

 

Ekstraksi cair-cair merupakan teknik ekstraksi yang paling sederhana, cukup 

dengan menambahkan pelarut pengekstraksi yang tidak saling bercampur, 

kemudian dilakukan pengocokan sehingga terjadi distribusi zat terlarut di antara 

kedua pelarut (Poole, 2009; Williamson and Masters, 2010).  Dalam hal ini, 

pemisahan zat yang polar dan nonpolar dapat dilakukan dengan partisi zat dalam 

corong pisah.  Pengocokan bertujuan memperluas area permukaan kontak di 

antara kedua pelarut sehingga pendistribusian zat terlarut di antara keduanya dapat 

berlangsung dengan baik.  Syarat pelarut untuk ekstraksi cair-cair adalah memiliki 

kepolaran yang sesuai dengan bahan yang diekstraksi dan harus terpisah setelah 

dilakukan pengocokan (Harvey, 2000). 

 

2.4  Kromatografi 

 

Kromatografi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan suatu 

komponen dari campuran berdasarkan perbedaan distribusi di dalam dua fasa, 

yaitu fasa diam dan fasa gerak.  Secara umum, ada tiga jenis kromatografi 

berdasarkan dari perbedaan kedua fasa tersebut, yaitu kromatografi padat-cair 

(kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, kromatografi kolom), kromatografi 
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cair-cair dan kromatografi gas-cair (Hostettman et al., 1995; Ahluwalia and 

Raghay, 1997). 

 

2.4.1  Kromatografi Lapis Tipis 

 

Kromatografi lapis tipis (KLT) bertujuan untuk menentukan jumlah komponen 

campuran dan mengidentifikasi komponen.  Selain itu, hasil analisis KLT dapat 

mengetahui kondisi yang tepat pada saat pemisahan dengan kromatografi kolom 

atau kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT), seperti pemilihan eluen yang akan 

digunakan (Johnson dan Stevenson, 1991). 

 

Pada kromatografi lapis tipis, fasa diam yang sering digunakan adalah silika gel, 

C18, tanah diatom, selulosa dan lain-lain yang mempunyai ukuran butir sangat 

kecil berkisar 0,063-0,125 mm.  Sedangkan untuk fasa gerak digunakan     

pelarut-pelarut organik yang sesuai, bahkan beberapa campuran pelarut dapat 

digunakan untuk mendapatkan pemisahan terbaik (Grinberg, 1990; Hostettman   

et al., 1995; Sherma and Fried, 2003). 

 

Pada pelaksanaan kromatografi lapis tipis, larutan cuplikan atau sampel ditotolkan 

pada plat dengan pipet mikro atau injektor paling sedikit 0,5 μL.  Setelah kering, 

plat dikembangkan dengan fasa gerak sampai pada batas tertentu.  Proses 

pengembangan dikerjakan dalam wadah tertutup yang diisi dengan eluen yang 

tepat dan telah dijenuhi uap eluen agar dihasilkan pemisahan yang baik.  Deteksi 

bercak pada KLT dapat dilakukan secara kimia dan fisika.  Cara kimia yang biasa 

digunakan adalah dengan mereaksikan bercak dengan suatu pereaksi melalui cara 

penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas.  Cara fisika yang dapat digunakan 
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untuk menampakkan bercak adalah dengan cara pencacahan radioaktif dan 

fluorosensi sinar ultraviolet. Sherma and Fried, 2003). 

 
 

Gambar 5. Penampang kromatografi lapis tipis (Ahluwalia and Raghay, 1997) 

 

Data hasil analisis KLT adalah nilai Rf (Retention Factor atau Faktor Retensi) 

yang berguna dalam identifikasi senyawa.  Nilai Rf senyawa murni dapat 

dibandingkan dengan nilai Rf senyawa standar.  Nilai Rf dapat didefinisikan 

sebagai jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak yang 

ditempuh oleh pelarut dari titik asal (Gandjar dan Abdul, 2007).  Nilai Rf 

dikatakan baik apabila 0<Rf<1.  Harga Rf ini bergantung pada beberapa 

parameter yaitu sistem pelarut, suhu dan adsorben (ukuran butir, kandungan air, 

ketebalan), jumlah bahan yang ditotolkan pada plat (Khopkar, 2002).  Hasil dari 

metode KLT, akan mengarahkan untuk dilakukannya fraksinasi lebih lanjut dalam 

pemisahan suatu komponen dari sampel. 

 

2.4.2  Kromatografi Kolom 

 

Kromatografi kolom biasanya digunakan dalam teknik pemurnian, yaitu 

mengisolasi suatu senyawa dari campurannya (Johnson dan Stevenson, 1991).  

Kromatografi kolom merupakan salah satu teknik pemisahan lebih lanjut setelah 
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metode KLT.  Pemisahan suatu komponen dari campuran senyawa, dilakukan 

dengan mengalirkan eluen (fasa gerak) yang sesuai terhadap sampel dalam suatu 

kolom kaca vertikal yang berisi adsorben (fasa diam).  Cairan eluen yang 

mengalir melalui kolom ini disebabkan oleh gaya gravitasi (Poole, 2009; 

Williamson and Masters, 2010). 

 

Pada kolom kromatografi akan terjadi kesetimbangan antara zat terlarut yang di 

adsorbsi adsorben dan pelarut yang mengalir melewati kolom, sehingga terjadi 

pola pemisahan dari masing-masing komponen senyawa yang kemudian dapat 

ditampung menurut pola pemisahannya.  Selain itu, ukuran partikel fasa diam 

akan mempengaruhi aliran pelarut melewati kolom.  Fasa diam dengan ukuran 

partikel lebih kecil biasanya digunakan dalam kromatografi flash, sedangkan 

ukuran partikel besar digunakan dalam kromatografi kolom gravitasi (Heftmann, 

1983). 

 

Interaksi analit dengan fasa diam dapat dibedakan menjadi empat, yaitu adsorbsi, 

partisi, penukar ion, dan ekslusi.  Dasar pemisahan adsorbsi adalah kromatografi 

kolom fasa normal dengan fasa diam bersifat polar seperti silika.  Sedangkan 

partisi berdasarkan pada kromatografi kolom fasa terbalik, yaitu fasa diam bersifat 

non polar, seperti C18.  Interaksi analit penukar ion didasari pada mekanisme 

pemisahan interaksi ionik, fasa diam yang biasa digunakan pada interaksi ini yaitu 

resin XAD.  Sedangkan prinsip pemisahan secara ekslusi yaitu berdasarkan 

ukuran fasa diam dengan pori berukuran tertentu (Poole, 2009; Williamson and 

Masters, 2010). 
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2.4.3  Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

 

Teknik pemisahan senyawa pada sistem kromatografi lapis tipis dan kromatografi 

kolom merupakan teknik konvensional yang umum banyak dilakukan dalam 

pemurnian suatu senyawa.  Biaya operasional yang cukup murah menjadikan 

metode ini banyak digunakan sebagai tahap awal dalam pemurnian.  Sedangkan  

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) merupakan teknik kromatografi secara 

instrumental dengan efisiensi waktu dan tingkat kemurnian senyawa yang akan 

diisolasi secara cepat dan maksimal (Meurant, 2011). 

 

Metode kromatografi cair kinerja tinggi mempunyai prinsip kerja yang sama 

dengan  metode kromatografi kolom, dimana proses pemisahan senyawa terjadi 

akibat adanya keseimbangan distribusi antara zat terlarut (sampel) yang di 

adsorbsi adsorben dan pelarut yang mengalir melewati kolom.  Perbedaan dalam 

sistem KCKT ini adalah proses pemisahan komponen sampel di dalam kolom 

dilakukan pada sistem tekanan tinggi, tingkat ukuran partikel fasa diam yang 

diperkecil dan tingkat sensitifitas pemisahan dapat digunakan beberapa macam 

detektor dan dapat diganti.  Metode kromatografi cair kinerja tinggi sangat efisien 

untuk memisahkan berbagai senyawa walaupun tidak langsung memisahkan 

seluruh senyawa yang tercampur (Huber, 2011; Meurant, 2011). 

 

2.5  Spektrofotometri Inframerah 

 

Karakteristik suatu senyawa dapat ditentukan dengan melakukan analisis dengan 

teknik spektroskopi.  Spektroskopi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

interaksi antara energi cahaya dan materi.  Spektrofotometri inframerah 
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merupakan metode yang dapat mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam 

senyawa organik, gugus fungsi ini dapat ditentukan berdasarkan energi ikatan dari 

tiap atom.  Sampel menyerap radiasi elektromagnetik di daerah inframerah yang 

menyebabkan terjadinya getaran (vibrasi) ikatan kovalen.  Hampir semua senyawa 

organik memiliki ikatan kovalen yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan jenis 

vibrasi dan serapan yang berbeda-beda pula pada suatu spektrum inframerah 

(Silverstein dkk., 1986). 

 

Pada umumnya spektrum inframerah dibedakan menjadi tiga daerah.  Daerah 

bilangan gelombang tinggi antara 4000-1200 cm
-1

 (2-7 µm) yang disebut daerah 

gugus fungsi karakteristik frekuensi tarik untuk gugus fungsi penting, seperti 

C=O, OH dan NH.  Daerah frekuensi menengah, yakni antara 1200-900 cm
-1

     

(7-11 µm) sebagai daerah sidik jari (fingerprint), yang mengabsorpsi secara 

lengkap dan umumnya kombinasi dari interaksi vibrasi.  Setiap molekul 

memberikan fingerprint yang unik.  Sedangkan daerah antara 900-650 cm
-1

     

(11-15 μm) menunjukkan klasifikasi umum dari molekul yang terbentuk dari 

absorbansi, seperti cincin benzen tersubstitusi.  Adanya absorbansi pada daerah 

bilangan gelombang rendah dapat memberikan data yang baik akan adanya 

senyawa aromatik.  Selain itu adanya intensitas absorbansi di daerah frekuensi 

rendah juga menunjukkan adanya karakteristik senyawa dimer karboksilat, amina, 

atau amida (Coates, 2000). 

 

Beberapa senyawa alkaloid dari spons telah berhasil diisolasi dan dianalisis 

menggunakan spektrofotometer inframerah, yaitu senyawa ecionine A (15) 

memiliki vibrasi gugus C=O dari gugus keton pada daerah sekitar 1666 cm
-1

 dan 



17 

 

vibrasi N tersier pada daerah sekitar 1201 cm
-1

, senyawa ecionine B (16) 

dikarakterisasi memiliki vibrasi ulur O-H pada daerah sekitar 3410 cm
-1

, vibrasi 

C=O pada 1674 cm
-1

 serta N tersier pada daerah sekitar 1203 cm
-1

 (Barnes et al., 

2010).  Selain itu, senyawa 1-hidroksi-deoksiamphimedine (17) menunjukkan 

karakterisasi vibrasi ulur gugus O-H pada daerah sekitar 3382 cm
-1

, vibrasi ulur 

C-H pada derah sekitar 2854 nm dan 2925 cm
-1

, vibrasi N tersier pada daerah 

1200 cm
-1

 dan vibrasi metil pada daerah sekitar 700-800 cm
-1

 dan senyawa 

debromopetrosamine (18) menunjukkan karakterisasi vibrasi ulur O-H pada 

daerah sekitar 3063 cm
-1

, vibrasi C=O pada daerah sekitar 1682, N tersier pada 

daerah 1206 cm
-1

 (Wei et al., 2010).  Struktur dari senyawa-senyawa tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
 

Gambar 6. Struktur senyawa : (15) ecionine A, (16) ecionine B, (17) 1-hidroksi-

deoksiamphimedine, (18) deoksibromopetrosamine 
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2.6  Spektrofotometri Ultraviolet-Tampak 

 

Spektrofotometri ultraviolet-tampak merupakan salah satu teknik analisis 

spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik pada panjang 

gelombang sinar ultraviolet (UV) sampai sinar tampak.  Sinar ultraviolet 

mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, sementara sinar tampak 

mempunyai panjang gelombang 400-800 nm (Owen, 2000).                   

Komponen-komponen spektrofotometer UV-tampak meliputi sumber sinar, 

monokromator, wadah sampel, detektor dan rekorder.  Cahaya dihasilkan oleh 

lampu sumber, lampu tungsten untuk daerah tampak dan deuterium untuk daerah 

ultraviolet.  Lampu tersebar pada panjang gelombang konstituen di 

monokromator.  Monokromator memecah radiasi polikromatis dengan pita energi 

yang lebar yang dihasilkan sumber radiasi menjadi radiasi dengan pita energi 

yang lebih sempit atau menjadi radiasi monokromatis.  Sampel dalam 

spektrofotometer UV-tampak biasanya dalam bentuk cairan, sehingga digunakan 

kuvet.  Sinar yang diteruskan oleh larutan akan ditangkap oleh detektor.  Sinar 

kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier dan rekorder, kemudian 

sinyal akan ditampilkan dalam bentuk kromatogram pada komputer.  Sedangkan 

rekorder merupakan sistem baca yang memperagakan besarnya isyarat listrik, 

menyatakan dalam bentuk % transmitan maupun absorbansi (Gambar 7). 
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Gambar 7. Spektrofotometer Ultraviolet-Tampak (Owen, 2000) 

 

Konsentrasi dari analit di dalam larutan dapat ditentukan dengan mengukur 

absorban pada panjang gelombang tertentu menggunakan hukum Lambert-Beer.  

Hukum Lambert-Beer dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, 

A = ε. b. c 

Rumus Lambert-Beer menyatakan simbol A sebagai absorban, ε absorptivitas 

molar, b tebal kuvet (cm) dan c konsentrasi.  Pada dasarnya senyawa yang dapat 

dianalisis dengan spektrofotometer UV-tampak yaitu senyawa yang memiliki 

gugus kromofor antara lain adanya ikatan rangkap yang terkonjugasi dan gugus 

hidroksi.  Adanya ikatan rangkap terkonjugasi dalam senyawa alkaloid ditandai 

dengan adanya serapan di daerah sekitar 180 - 380 nm, hal ini tergantung dari 

jumlah ikatan rangkap yang terkonjugasi (Yim et al., 2004).  Karakteristik dari 

spektrum UV-tampak dapat ditentukan dengan mengamati energi relatif orbital 

molekul yang digambarkan pada Gambar 8. 



20 

 

 
 

Gambar 8.  Energi relatif orbital molekul (Sudjadi, 1985) 

 

Beberapa senyawa alkaloid yang telah berhasil diisolasi dan dikarakterisasi 

menggunakan spektrofotometer UV-tampak yaitu, senyawa ecionine A (15) 

menunjukkan karakterisasi UV (MeOH) λmax (log ε): 215 (4.23), 228 (4.26), 284 

(4.00), 319 (3.70), 376 (3.80), 443 (3.28) nm dan senyawa ecionine B (16) 

menunjukkan karakterisasi UV (MeOH) λmax (log ε): 211 (3.66), 235 (3.74), 286 

(3.48), 321 (3.20), 382 (3.20), 447 (3.00) nm (Barnes et al., 2010).  Selain itu 

senyawa 1-hidroksi-deoksiamphimedine (17) menunjukkan karakterisasi UV 

(MeOH) λmax (log ε) 204 (4.51), 246 (4.35), 286 (4.16), 392 (3.92) nm dan 

senyawa debromopetrosamine (18) menunjukkan karakterisasi UV (MeOH) λmax 

(log ε) 216 (4.49), 282 (4.74), 374 (3.38), 592 (3.15) nm (Wei et al., 2010). 

 

2.7  Antibakteri  

 

Senyawa antibakteri merupakan senyawa alami maupun kimia sintetik yang dapat 

membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme.  Cara kerja 

antibakteri secara umum, yaitu menyebabkan kerusakan dinding sel, mengubah 

permeabilitas sel, mengubah molekul protein dan asam nukleat, menghambat 

kerja enzim, serta menghambat sintesis asam nukleat dan protein (Pelczar dan 

Chan, 2005). 
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Antibakteri dapat diklasifikasikan menjadi bakteriostatik, bakteriosidal, dan 

bakteriolisis.  Bakteriostatik secara berkala sebagai penghambat sintesis protein 

dan berfungsi sebagai pengikat ribosom.  Bakteriosidal mengikat kuat pada sel 

target dan tidak hilang melalui pengenceran, sehingga tetap dapat membunuh sel.  

Beberapa bakteriosidal merupakan bakteriolisis, yakni membunuh sel dengan 

terjadinya lisis pada sel dan mengeluarkan komponen sitoplasmanya.  Target 

penting antibiotik terhadap bakteri yaitu ribosom, dinding sel, membran 

sitoplasma, enzim biosintesis lemak, serta replikasi dan transkripsi DNA 

(Madigan et al., 2009). 

 

2.7.1  Bakteri Escherichia coli  

 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang tidak berkapsul.  

Bakteri ini umumnya terdapat dalam pencernaan manusia dan hewan.  Sel 

Escherichia coli mempunyai ukuran panjang 2-6 µm, tersusun tunggal, 

berpasangan dan berflagel.  Escherichia coli tumbuh pada suhu antara 10-45 ˚C, 

dengan suhu optimum 37 ˚C.  Sedangkan pH optimum untuk pertumbuhan E.coli 

sekitar 7-7,5, dengan pH minimum pada pH 4 dan maksimum pada pH 9. 

  
  

Gambar 9. Penampang Escherichia coli (www.nature-education.org) 

 

http://www.nature-education.org/
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E.coli mempunyai peranan yang cukup penting yaitu selain sebagai penghuni 

tubuh di dalam usus besar, E. coli menghasilkan kolisin yang dapat melindungi 

saluran pencernaan dari bakteri patogenik.  Escherichia coli akan menjadi patogen 

bila berpindah dari habitatnya yang normal kebagian lain dalam inang, misalnya, 

E. coli di dalam usus masuk ke dalam saluran kandung kemih kelamin. Hal ini 

dapat menyebabkan sistitis, yaitu suatu peradangan pada selaput lendir pada organ 

tersebut (Melliawati, 2009). 

 

Infeksi oleh E. coli dapat diobati menggunakan sulfonamida, ampisilin, 

sefalosporin, kloramfenikol, tetrasiklin dan aminoglikosida.  Namun telah 

dilaporkan bahwa E. coli resistensi terhadap beberapa antibiotik tersebut 

(Ganiswarna, 1995).  Untuk menanggulangi terjadinya resistensi pada suatu 

bakteri, maka diperlukan pengobatan antibakteri yang lain.  Resistensi dapat 

terjadi oleh ekspresi gen.  Resistensi menghasilkan perubahan bentuk pada gen 

bakteri yang disebabkan oleh 2 proses genetik dalam bakteri.  Pertama, mutasi dan 

seleksi (evolusi vertikal).  Evolusi vertikal didorong oleh prinsip seleksi alam.  

Mutasi spontan pada kromosom bakteri memberikan resistensi terhadap suatu 

populasi bakteri.  Pada lingkungan tertentu bakteri yang tidak termutasi 

(nonmutan) mati, sedangkan bakteri yang termutasi (mutan) menjadi resisten, 

kemudian tumbuh dan berkembang biak.  Kedua, perubahan gen antar galur dan 

spesies (evolusi horizontal), evolusi horizontal yaitu pengambil alihan gen 

resistensi dari organisme lain. 

 

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen merupakan permasalahan 

kesehatan yang pernah dihadapi oleh hampir setiap orang.  Hingga saat ini, cara 
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yang dilakukan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit infeksi adalah dengan 

pemberian antibiotik.  Jenis antibiotik yang paling banyak digunakan adalah 

betalaktam.  Meningkatnya penggunaan antibiotik betalaktam, memacu 

meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut.  Mekanisme utama 

resistensi bakteri yakni dengan menghasilkan enzim betalaktamase, yang berperan 

memotong cincin betalaktam, sehingga aktivitas antibakterinya hilang         

(Jawetz et al., 1995). 

 

2.7.2  Bakteri Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif dengan diameter 0,5─1,5 μm 

dan menggerombol seperti anggur.  S. aureus bersifat anaerob fakultatif, tidak 

motil, tidak menghasilkan spora, katalase positif dan optimum hidup pada suhu 

37˚C.  Terdapat ± 32 spesies jenis bakteri Staphylococcus, namun spesies             

S. aureus merupakan jenis bakteri yang paling banyak diteliti.  Staphylococcus 

aureus umumnya ditemukan di lingkungan (tanah, air dan udara) dan ditemukan 

pada kulit manusia (hidung, wajah, vagina).  Pada tubuh manusia, S. aureus 

diasosiasikan dengan beberapa kondisi patologi, seperti bisul, jerawat atau 

meningitis (Harris et al., 2002; Honeyman et al., 2006). 

 

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama dalam kenaikan resistensi 

antibiotik.  Bakteri ini biasanya membentuk koloni dengan warna emas, namun 

dalam media padat membentuk koloni putih, pucat dan transparan.  Dinding sel   

S. aureus merupakan pelindung yang kuat dengan ketebalan sekitar 20─40 nm.  

Dibagian bawah dinding sel terdapat sitoplasma yang dilapisi oleh membran 

sitoplasma.  Sedangkan komponen dasar dinding sel adalah peptidoglikan yang 
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dapat membuat masa dinding sel naik hingga 50%.  Ini merupakan bagian integral 

dalam pembentukan jaringan dinding sel berlapis-lapis dan mampu membuat 

Staphylococcus bertahan dalam tekanan osmotil internal yang tinggi (Harris et al., 

2002; Honeyman et al., 2006; John, 2013). Dinding sel bakteri Staphylococcus 

aureus dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
 

Gambar 10. Dinding sel Staphylococcus aureus (cmgm.stanford.edu) 


