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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan daya hambat
antibiotik terhadap bakteri Escherichia coli dan Bacillus sp. yang dipapar medan
magnet. Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
untuk melihat adanya pengaruh kuat medan magnet yang berbeda terhadap daya
hambat antibiotik pada pertumbuhan kultur bakteri. Bakteri yang diuji adalah
bakteri Bacillus sp. dan E. coli. Kuat medan magnet yang digunakan yaitu 0; 0,1;
0,2; dan 0,3 mT. Antibiotik yang diuji terdiri dari 5 jenis antibiotik, yaitu
trimetoprim, ampisilin, asam nalidiksat, streptomisin dan kloramfenikol. Daya
hambat setiap antibiotik pada bakteri yang dipapar medan magnet dengan kuat
berbeda dianalisis varian secara terpisah pada taraf nyata (α) = 5%, untuk masing-
masing perlakuan antibiotik dan bakteri yang dipapar medan magnet dengan kuat
berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan medan magnet meningkatkan
kemampuan daya hambat antibiotik trimetoprim, asam nalidiksat dan
kloramfenikol pada pertumbuhan bakteri E. coli, namun menurunkan kemampuan
daya antibiotik ampisilin dan tidak mempengaruhi daya hambat antibiotik
streptomisin pada pertumbuhan bakteri E. coli. Paparan medan magnet juga dapat
meningkatkan kemampuan daya hambat antibiotik trimetoprim, ampisilin, asam
nalidiksat dan kloramfenikol pada pertumbuhan bakteri Bacillus sp.  Paparan
medan magnet tidak mempengaruhi kemampuan daya hambat antibiotik
streptomisin pada pertumbuhan bakteri Bacillus sp.

Keywords: E. coli, Bacillus sp., Medan magnet, Antibiotik, Zona jernih
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Di zaman yang semakin modern saat ini, penggunaan listrik dalam kehidupan

sehari-hari tidak dapat dihindari.  Arus listrik yang bergerak menghasilkan

medan listrik dan medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar

magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya magnet (Fajri et al, 2015).

Paparan medan magnet terhadap mikroorganisme diketahui dapat bersifat

menguntungkan namun juga dapat bersifat merugikan tergantung kuat medan

magnet dan jenis mikroorganismenya. Paparan medan magnet banyak

dimanfaatkan diberbagai bidang teknologi seperti bidang kesehatan, industri,

pertanian, dan pangan (Gaafar et al., 2006)

Extremely Low Frequency (ELF) merupakan gelombang elektromagnetik

dengan frekuensi sangat rendah yaitu 0 sampai 300 Hz (Bafaai, 2004).  Radiasi

medan magnet ELF dengan kuat paparan yang tinggi dapat menghambat

pertumbuhan sel sedangkan pada kuat paparan yang rendah dapat

meningkatkan proliferasi sel. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio pertumbuhan

bakteri S. aureus yang dipapar medan magnet 0,5 mT yaitu 0,82, sedangkan

rasio pertumbuhan bakteri yang sama yang dipapar medan magnet 2 mT yaitu

0, 69 (Masoumeh et al., 2013). Segatore et al. (2013) mengemukakan bahwa
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paparan medan magnet 2 mT, 50 Hz pada kultur bakteri E. coli dan

Pseudomonas aeruginosa berumur 4 jam, 6 jam dan 8 jam waktu inkubasi

menyebabkan penurunan jumlah sel yang signifikan dibanding kontrol. Hal

tersebut diketahui dengan persentase penurunan jumlah sel bakteri E. coli

untuk masing-masing waktu inkubasi 4, 6 dan 8 jam, yaitu 12 ±2, 42 ±5, dan

13 ±2, sedangkan penurunan jumlah sel pada bakteri P. aeruginosa dengan

waktu inkubasi yang sama, yaitu 13 ±2, 22 ±3, dan 14 ±3. Paparan medan

magnet sebesar 700 mG,10 Hz juga dapat menyebabkan penurunan jumlah sel

pada  bakteri E. coli sebanyak 475 % dibanding kontrol (Taqavi et al., 2012).

Pemaparan medan magnet 40 mT, 50 Hz pada Bacillus sp. menyebabkan

penghambatan pertumbuhan selnya (Ibraheim, 2013).  Menurut Fojt et al.

(2004), pemaparan medan magnet sebesar 10 mT, 50 Hz dapat mempengaruhi

viabilitas dan menyebabkan penurunan koloni dari bakteri E. coli, Lercia

adecarboxylata, dan Staphylococcus aureus.

Paparan medan magnet dapat mempengaruhi metabolisme sel bakteri dengan

merubah pergerakan dan meningkatkan laju pergerakan ion.  Adanya

perubahan pergerakan dan peningkatan laju pergerakan ion dapat menyebabkan

perubahan transportasi pada membran sel (Morelli dan Stephen, 2013). Dalam

mempelajari pengaruh paparan medan magnet terhadap metabolisme bakteri,

dapat dilakukan dengan mengkombinasikan perlakuan medan magnet dan

antibiotik seperti yang dilakukan Gaafar (2006).

Menurut Brooks et al. (2010), aktivitas antibiotik dalam menghambat

pertumbuhan mikroba ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya pH

lingkungan, stabilitas dari antibiotik, besarnya inokulum mikroba, masa
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inkubasi dan aktivitas metabolik mikroba. Aktivitas metabolik dari mikroba

merupakan faktor yang paling penting dalam pertumbuhan bakteri. Bila

metabolisme dari mikroba terganggu, maka pertumbuhan mikroba tersebut

juga dapat terganggu.  Sehingga, respon mikroba tersebut terhadap antibiotik

akan berubah.

Setiap jenis antibiotik mempunyai mekanisme dalam menghambat

metabolisme bakteri yang berbeda-beda, diantaranya melalui penghambatan

sintesis dinding sel, fungsi membran plasma, sintesis asam nukleat, dan sintesis

protein. Proses penghambatan pertumbuhan mikroba oleh antibiotik diketahui

mulai berlangsung pada tahap translasi dan transkripsi material genetik, hingga

penghambatan metabolisme folat (Neu dan Gootz, 2001).

Informasi mengenai respon bakteri E. coli dan Bacillus sp. yang dipapar medan

magnet terhadap antibiotik belum banyak diketahui. Oleh karena itu, dilakukan

pengujian daya hambat antibiotik pada sel bakteri E. coli dan Bacillus sp. yang

dipapar medan magnet.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan daya hambat

antibiotik terhadap bakteri Escherichia coli dan Bacillus sp. yang dipapar

medan magnet.
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C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi

peneliti mengenai daya hambat antibiotik terhadap bakteri Escherichia coli dan

Bacillus sp. yang dipapar medan magnet serta dapat mengetahui mekanisme

kerja paparan medan magnet dalam pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan

Bacillus sp.

C. Kerangka Pikir

Semua benda yang terdapat di bumi memiliki sifat kemagnetan sehingga sangat

dipengaruhi oleh medan magnet.  Medan magnet merupakan daerah di sekitar

magnet yang masih dapat mempengaruhi benda yang berada disekitarnya.

Paparan medan magnet terhadap mikroorganisme diketahui dapat bersifat

menguntungkan namun dapat juga bersifat merugikan tergantung kuat medan

magnet dari jenis mikroorganismenya.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya, menunjukan bahwa bakteri Escherichia

coli dan Bacillus sp. yang dipapar medan magnet, menunjukkan perubahan

sensitivitasnya terhadap antibiotik.  Paparan medan magnet dapat

menyebabkan bakteri tersebut menjadi lebih peka atau berkurangnya

kepekaannya terhadap antibiotik.  Medan magnet diduga  dapat menyebabkan

perubahan sinstesis dinding sel, protein, asam nukleat, dan enzim.  Molekul-

molekul tersebut memiliki peran penting dalam permeabilitas membran sel

bakteri Escherichia coli dan Bacillus sp. Besar kecilnya sensitivitas bakteri

ditunjukkan dengan terbentuknya zona jernih disekitar antibiotik. Berdasarkan
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informasi di atas, maka dilakukan penelitian untuk menguji daya hambat

antibiotik pada sel bakteri Escherichia coli dan Bacillus sp. yang dipapar

medan magnet.

D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan daya

hambat antibiotik terhadap bakteri Escherichia coli dan Bacillus sp. yang

dipapar medan magnet.



II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Bacillus sp.

Bacillus sp. merupakan salah satu jenis mikroba patogen yang dapat

menyebabkan penyakit dan intoksikasi pada manusia dan juga dapat

menyebabkan kerusakan produk. Bakteri ini terdapat di segala tempat yaitu di

air, tanah dan udara dan dapat mengkontaminasi produk makanan. Mengingat

akibat yang ditimbulkan maka keberadaan bakteri ini pada produk perlu

dihindari (Onibala, 2013).

Menurut de Vos et al. (2009) klasifikasi Bacillus sp. adalah sebagai berikut :

Kerajaan : Bacteria

Divisi : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Bacillales

Suku : Bacillaceae

Marga : Bacillus

Jenis : Bacillus sp.

Ciri-ciri Bacilus sp. yaitu bersifat motil dan menghasilkan spora yang biasanya

resisten terhadap panas. Bakteri ini juga bersifat aerob, namun terdapat

beberapa spesies bersifat anaerob fakultatif. Tiap spesies Bacillus sp.
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menunjukkan cara penggunaan gula yang berbeda. Sebagian bakteri

memanfaatkan gula sebagai sumber energi melalui fermentasi dan sebagian

tidak. Uji katalase menujukkan bahwa Bacillus sp. positif uji katalase. Bacillus

sp. merupakan bakteri yang berbentuk batang dan tergolong dalam bakteri

gram positif.  Bakteri Gram positif memiliki dinding sel yang mengandung

peptidoglikan, asam teikoat, dan asam teikuronat.  Oleh sebab itu, sebagian

besar dinding sel bakteri Gram positif merupakan polisakarida.  Pada beberapa

bakteri, asam teikoat merupakan antigen yang berada di permukaan sel dan ada

juga yang merupakan selaput pada selnya.  Asam teikoat ini pada umumnya

terdiri dari gula netral seperti galaktosa, manosa, ramnosa, arabinosa dan

glukosamin.  Lapisan tersebut menyelimuti seluruh sel bakteri sehingga

menyerupai selubung yang kuat dan dinamakan murein (de Vos et al., 2009).

Beberapa jenis Bacillus sp. menunjukkan karateristik fisiologi tertentu seperti

Bacillus thuringiesis. Bacillus thuringiesis dapat memproduksi satu atau lebih

kristal protein saat bersporulasi. Kandungan dari kristal ini yaitu protein δ-

endotoksin yang diketahui bersifat lethal terhadap serangga yang peka yang

memakannya. Selain itu bakteri ini membentuk spora yang dibentuk

bersamaan dengan kristal protein saat terjadinya sporulasi yang berfungsi

sebagai sistem perlindungan diri dari pengaruh lingkungan luar (Bahagiawati,

2002).

Sifat fisiologis khas lain yang dimiliki oleh setiap jenis Bacillus sp. adalah

kemampuannya yang berbeda-beda seperti dalam mengdegradasi senyawa

organik seperti protein, pati dan selulosa, berperan dalam nitrifikasi dan
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dentrifikasi, pengikat nitrogen, dan dapat bersifat khemolitotrof, aerob atau

fakutatif anaerob, psikrofilik, atau thermofilik (Moat et al., 2002).

B. Escherichia coli

Habitat alami dari bakteri E. coli adalah saluran pencernaan manusia maupun

hewan. E. coli pertama kali diisolasi oleh Theodor Escherich dari tinja seorang

anak kecil pada tahun 1885 (Carter dan Wise 2004). E. coli merupakan bakteri

komensal yang bersifat pathogen dan merupakan penyebab utama morbiditas

dan mortalitas di seluruh dunia. Kebanyakan E. coli memiliki virulensi yang

rendah dan bersifat oportunis. E. coli tidak tahan terhadap keadaan kering atau

desinfektan biasa. Bakteri ini akan mati pada suhu 60o C selama 30 menit

(Tenailon et al., 2010).

Menurut Brenner et al. (2008) E. coli diklasifikasikan sebagai berikut :

Kerajaan : Bacteria

Divisi : Proteobacteria

Kelas : Gamma Proteobacteria

Bangsa : Enterobacteriales

Suku : Enterobacteriaceae

Marga : Escherichia

Jenis : Escherichia coli

Bakteri E. coli ini merupakan bakteri Gram negatif yang berbentuk batang dan

bersifat motil. E. coli memilki ukuran yang bervariasi yaitu 2,4 mikro; 0,4
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mikro hingga 0,7 mikro. E. coli tidak mempunyai spora. Bakteri ini diketahui

positif saat dilakukan tes indol, glukosa, laktosa, dan sukrosa.

Struktur sel E. coli dikelilingi oleh membran sel yang terdiri dari sitoplasma

yang mengandung nukleoprotein. Membran sel E. coli ditutupi oleh dinding

sel berlapis kapsul. Flagela dan pili pada bakteri E. coli menjulur dari

permukaan sel (Tizard, 2004). Tiga struktur antigen utama pada permukaan

yang digunakan untuk membedakan serotipe golongan E. coli adalah dinding

sel, kapsul, dan flagela. Dinding sel E. coli berupa lipopolisakarida yang

bersifat pirogen yang menghasilkan endotoksin serta diklasifikasikan sebagai

antigen O. Kapsul E. coli berupa polisakarida yang dapat melindungi

membran luar dari fagositik serta sistem komplemen, diklasifikasikan sebagai

antigen K. Flagela E. coli terdiri dari protein yang bersifat antigenik dan

dikenal sebagai antigen H. (Brooks et al., 2010).

Bakteri E. coli terolong ke dalam bakteri mesofilik yang pertumbuhan

optimumnya 15-45°C dan akan tumbuh secara optimal pada suhu 27° C.

E. coli memiliki suhu pertumbuhan maksimum 40-45° C, apabila suhu

melebihi suhu tersebut bakteri akan mengalami inaktivasi. E. coli diketahui

dapat hidup pada pH 5-8 (Brenner et al., 2008).

C. Antibiotik

Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri dan fungi yang

berfungsi untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan

mikroorganisme lain. Antibiotik dapat diproduksi baik secara semi-sintesis

maupun sintesis sintesis dengan khasiat antibakteri (Tjay dan Rahardja, 2007).

5

55
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Dalam melakukan aktivitasnya, antibiotik ini bekerja melalui 5 mekanisme

utama yaitu menghambat proses replikasi, transkripsi, translasi, sintesis

peptidoglikan, dan sintesis asam tetrahidrofolat (Lamont, 2006).

Antibiotik banyak digunakan pengobatan penyakit infeksi, bioteknologi dan

rekayasa genetika yang digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau

transforman. Prinsip kerja dari antibiotik sama seperti pestisida yaitu dengan

menekan atau memutus satu mata rantai metabolisme namun targetnya adalah

bakteri (Schwartz, 2000).

Menurut Neu dan Gotz (2001), mekanisme kerja antibiotik dapat dibagi

menjadi beberapa golongan yaitu :

1.  Menghambat sisntesis dinding sel

Dinding sel bakteri mempunyai fungsi mempertahankan bentuk sel dan

pelindungan terluar sel dari pengaruh lingkungan. Dinding sel bersifat keras

dan kaku karena mengandung polimer mukopeptida kompleks yaitu murein

dan peptidoglikan. Struktur dinding sel bakteri Gram positif  berbeda

dengan bakteri Gram negatif. Dinding sel bakteri Gram positif mengandung

peptidoglikan dan teikhoat atau asam teikuronat dengan atau tanpa envelop.

Sedangkan pada dinding sel bakteri Gram negatif mengandung

peptidoglikan, lipopolisakarida, lipoprotein, fosfolipid dan protein.

Antibiotik yang dapat menghambat sintesis dinding sel bekerja dengan cara

mengganggu lapisan peptidoglikan. Lapisan ini berperan dalam

mempertahankan kehidupan bakteri dari lingkungan yang hipotonik. Bila

lapisan peptidoglikan hilang atau rusak, maka kekakuan dinding sel dapat
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hilang sehingga dapat menyebabkan kematian pada sel bakteri. Salah satu

golongan antibiotik yang dapat menghambat sintesis dinding sel adalah

golongan β-laktam, yang bersifat inhibitor selektif terhadap sintesis sel

bakteri. Tahap awal dalam menghambat sintesis dinding sel dimulai dengan

pengikatan zat antibiotik pada sel bakteri. Pengikatan terjadi pada protein

pengikat penisilin (PBPs=Penicillin-binding proteins) pada reseptor.

Pengikatan satu atau lebih reseptor dapat menyebabkan reaksi transpeptidasi

terhambat, sehingga mengakibatkan sintesis peptidoglikan terhambat.

Tahap selanjutnya yaitu inaktivasi serta hilangnya inhibitor enzim-enzim

autolitik pada dinding sel bakteri. Akibatnya adalah aktivasi enzim-enzim

litik sehingga sel bakteri mengalami lisis.

Contoh antibiotik golongan β-laktam, yaitu ampisilin. Ampisilin merupakan

antibiotik dengan spektrum kerja yang luas dengan daerah kerjanya yaitu

mencakup bakteri kokus Gram positif seperti Staphylococcus, Streptococcus

dan Enterococcus sedangkan kokus Gram negatif yakni, Neisseria

menginitidis. Selain itu juga dapat menghambat basil Gram positif seperti

Actinomyces, Bacillus, dan Clostridium (Brooks et al., 2010).

2. Menghambat fungsi membran plasma

Sitoplasma pada sel-sel hidup berikatan dengan membran sitoplasma yang

berperan dalam permeabilitas membran, berfungsi dalam transport aktif dan

mengontrol komposisi internal dari sel.  Bila fungsi integritas membran sel

ini terganggu maka ion dan makromolekul akan keluar dari sel dan akan

menghasilkan kerusakan dan kematian sel. Selain itu membran sel juga
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berkaitan replikasi DNA dan sintesis dinding sel. Oleh karena itu, bila

fungsinya terganggu dapat bersifat mematikan pada sel

(Katzung et al., 2005).

Salah satu contoh antibiotik yang dapat menghambat fungsi membran

plasma adalah polimiksin B. Antibiotik  polimiksin B  bekerja pada bakteri

Gram negatif yang mengandung lipid bermuatan positif pada

permukaannya. Polimiksin mempunyai aktivitas antagonis Mg2+ dan Ca2+

yang secara kompetisi menggantikan Mg2+ atau Ca2+ dari gugus fosfat yang

bermuatan negatif pada lipid membran. Polimiksin ini menyebabkan

disorganisasi permeabilitas membran sehingga asam nukleat dan kation-

kation akan pecah dan sel akan mengalami kematian.

3. Menghambat sintesis asam nukleat

Antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri melalui penghambatan

sintesis asam nukleat dibagi menjadi 2 golongan sebagai berikut.

a. Golongan Kuinolon. Contoh antibiotik dari golongan ini yaitu asam

nalidiksat. Antibiotik dari golongan ini bersifat bakterisidal. Antibiotik

dari golongan kuinolon ini bekerja dengan menghambat kerja dari enzim

DNA girase yang bertanggung jawab membuka dan menutupnya liitan

DNA (Triono dkk., 2012).

b.  Golongan Nitrofuran

Golongan Nitrofuran meliputi nitrofurantoin, furazolidin, dan

nitrofurazon. Nitrofuran mempunyai spektrum kerja yang luas terhadap

bakteri, diantaranya dapat menghambat Gram positif dan negatif,
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termasuk E. coli, Staphylococcus sp., Klebsiella sp., Enterococcus sp.,

Neisseria sp., Salmonellasp., Shigella sp., dan Proteus sp.

(Brooks et al., 2010).

4. Menghambat sintesis protein

Terdapat 2 golongan antibiotik yang bekerja melalui penghambatan sintesis

protein.

a.  Golongan Aminoglikosida

Antibiotik golongan Aminoglikosida menghambat pertumbuhan bakteri

aerob Gram negatif. Contoh antibiotik dari golongan ini adalah

streptomisin yang diisolasi pertama kali pada tahun 1940 dari

Streptomyces griceus. Semua aminoglikosida menghambat sintesis

protein dengan cara menghambat fungsi sub-unit 30S ribossom pada

bakteri (Brooks et al., 2010).

Tahap awal adalah perlekatan aminoglikosida pada reseptor protein

spesifik yaitu subunit 30S pada ribosom bakteri dan selanjutnya

aminoglikosida akan menghambat aktivitas kompleks inisiasi dari

pembentukan peptida. Kemudian pesan mRNA akan dibaca salah oleh

“regio pengenal” pada ribosom, sehingga terjadi insersi asam amino yang

salah pada peptida yang menghasilkan protein nonfungsional. Sebagai

akibat terakhir perlekatan aminoglikosida akan menghasilkan pecahnya

polisom menjadi monosomyang tidak mampu mensintesis protein.
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b.  Golongan Kloramfenikol

Kloramfenikol berupa serbuk halus berbentuk jarum atau lempeng

memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan.

Kloramfenikol sukar larut pada air tapi mudah larut pada etanol, propilen

glikol, aseton dan etil asetat (Wasitaningrum, 2009).

Kloramfenikol menghalangi pelekatan asam amino pada rantai peptide

yang baru timbul pada unit 50S ada ribosom, dengan mengganggu daya

kerja peptidil transferase. Kloramfenikol pada dasarnya bersifat

bakteriostatik. Spektrum, dosis serta kadarnya dalam darah mirip dengan

tetrasiklin. Resistensi kloramfenikol merupakan akibat dari perusakan

oba toleh suatu enzim yang dikendalikan oleh plasmid

(Brooks et al., 2010).

5. Menghambat metabolisme folat.

Trimetoprim dan sulfonamid mempengaruhi metabolisme folat melalui

penghambatan kompetitif biosintesis tetrahidrofolat yang bekerja sebagai

pembawa 1 fragmen karbon yang diperlukan untuk sintesis DNA, RNA dan

protein dinding sel.  Mekanisme dasar dari antibiotik ini adalah sebagai

inhibitor kompetitif saat pemanfaatan PABA oleh bakteri. Sulfonamid

bersifat bakteriostatik untuk beberapa bakteri Gram negatif dan positif,

chlamydiae, nocardiae, dan protozoa. Trimetoprim dalam kombinasi dengan

sulfametoksazol, mampu menghambat sebagian besar patogen saluran

kemih seperti Streptococcus hemoliticus, Neisseria sp., Klebsiella sp,

Enterobacter, Salmonella dan Shigella (Brooks et al., 2010).
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Banyaknya jenis pembagian, klasifikasi, pola kepekaan bakteri, dan penemuan

antibiotika baru seringkali menyulitkan dalam menentukan pilihan antibiotik

yang tepat ketika menangani suatu kasus penyakit. Hal ini dapat memicu

terjadinya resistensi terhadap antibiotik (Peterson, 2005). Resistensi adalah

tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik secara

sistemik dengan dosis normal yang seharusnya atau kadar hambat minimalnya

(Tripathi, 2003).

Timbulnya resistensi terhadap suatu antibiotika dapat terjadi karena beberapa

faktor diantaranya :

1.Bakteri mensintesis suatu enzim inaktivator atau penghancur antibiotika .

Misalnya Staphylococcus, resisten terhadap penisilin G yang menghasilkan

beta-laktamase, yang merusak obat tersebut. Beta-laktamase lain dihasilkan

oleh bakteri batang Gram-negatif.

2.Bakteri mengubah permeabilitasnya terhadap obat. Misalnya tetrasiklin,

tertimbun dalam bakteri yang rentan tetapi tidak pada bakteri yang resisten.

3.Bakteri mengembangkan suatu perubahan struktur sasaran bagi obat.

Misalnya resistensi kromosom terhadap aminoglikosida berhubungan

dengan hilangnya (atau perubahan) protein spesifik pada subunit 30s

ribosom bakteri yang bertindak sebagai reseptor pada organisme yang

rentan.

4.Bakteri mengembangkan perubahan jalur metabolik yang langsung dihambat

oleh obat. Misalnya beberapa bakteri yang resisten terhadap sulfonamid
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tidak membutuhkan PABA ekstraseluler, tetapi seperti sel mamalia dapat

menggunakan asam folat yang telah dibentuk.

5.Bakteri mengembangkan perubahan enzim yang tetap dapat melakukan

fungsi metabolismenya tetapi lebih sedikit dipengaruhi oleh obat dari pada

enzim pada kuman yang rentan. Misalnya beberapa bakteri yang rentan

terhadap sulfonamid, dihidropteroat sintetase, mempunyai afinitas yang jauh

lebih tinggi terhadap sulfonamid dari pada PABA (Brooks et al., 2010).

Aktivitas antibiotik dalam menghambat pertumbuhan mikroba ditentukan oleh

beberapa faktor, diantaranya yaitu :

1. pH lingkungan

Bakteri hidup pada rentan pH tertentu. Umumnya bakteri bekerja optimum

pada rentang pH 6-8, tetapi beberapa jenis mikroba dapat hidup pada pH

yang lebih rendah yang dikenal dengan istilah acidhophiles ataupun pada

pH yang lebih tinggi yang dikenal dengan istilah alkalophiles. Secara

umum, kelompok mikroba yang berbeda memiliki karakteristik pH tertentu.

Kebanyakan bakteri adalah neutrofil. Meskipun sering mikroba tumbuh

dari kisaran pH yang luas dan jauh dari optimum, terdapat batas-batas

toleransi pada pertumbuhannya (Willey et al., 2008).

2. Stabilitas antibiotik

Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan

dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan

penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan kualitas dan kemurnian

produk tersebut. Ketidakstabilan dari suatu antibiotik dapat menurunkan
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kemampuannya dalam menghambat mikroba (Carstensen dan Rhodes,

2000).

3.  Aktivitas metabolit mikroba

Dalam melakukan aktivitas metabolisme, bakteri menghasilkan senyawa-

senyawa metabolit untuk pertahanan hidupnya.  Salah satu metabolit yang

dihasilkan yaitu antibiotik yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan

mikrobia lain. Produksi antibiotik biasanya diiringi dengan sporulasi dan

terjadi pada sel mikroba yang sensitif dengan mikroba, tumbuhan, atau

binatang. Umumnya mikroba sensitif ini membutuhkan perlindungan

khusus ketika nutrisinya mulai habis (Nofiani, 2008).

Menurut Jorgensen et al. (2015), uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik dapat

dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode dilusi dan metode difusi. Metode difusi

memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode dilusi, diantaranya yaitu

tidak memakan banyak biaya dan mudah untuk dibuat. Salah satu contoh

metode difusi yaitu, metode difusi Kirby-Bauer.Prinsip kerja metode Kirby-

Bauer adalah mendifusikan sejumlah senyawa antibakteri pada media agar

yang telah diinokulasi dengan bakteri (Parija, 2009). Menurut Pratiwi (2008),

proses pemberian antibiotik dilakukan dengan cara meletakkan lempeng kertas

yang mengandung antibakteri pada permukaan media yang berisi kultur

bakteri. Penggunaan metode Kirby-Bauer dapat dlihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Penggunaan metode Kirby-Bauer

D. Medan Magnet

Fajri et al. (2015) menyatakan bahwa medan magnet merupakan daerah di

sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh magnet. Medan magnet terjadi

karena adanya kutub-kutub magnet yang memiliki gaya tarik-menarik dan

tolak menolak yang besar. Medan magnet bersifat tidak menghalangi dan

mampu menembus benda penghalang seperti genting, tembok bangunan,

pepohonan, maupun tubuh manusia dan akan mengalami penurunan secara

linier terhadap jarak dari sumber paparan.

Medan magnet dapat berasal dari alami maupu buatan. Medan magnet AC

merupakan medan magnet yang berasal dari buatan manusia seperti sistem

listrik (saluran listrik, transformer, komputer) dan memiliki frekuensi 50/60

Hz. Sementara, medan magnet statik besarnya konstan terhadap waktu dan

memiliki frekuensi 0 Hz. Medan magnet statis diciptakan oleh magnet dengan

aliran listrik DC. Bumi merupakan medan magnet statis alam, yang digunakan

untuk navigasi kompas (Downes, 2003).

15141414
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Berdasarkan sifat medan magnet, bahan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu

diamagnetik, paramagnetik dan ferromagnetik.

1. Diamagnetik

Bahan diamagnetik merupakan bahan yang resultan medan magnet atomis

masing-masing atom tetapi orbit dan spinnya tidak. Jika bahan diamagnetik

diberi medan magnet luar, maka elektron-elektron dalam atom akan

merubah gerakannya sedemikian hingga menghasilkan resultan medan

magnet atomis yang arahnya berlawanan nol (Halliday & Resnick, 1989).

Sifat diamagnetik bahan ditimbulkan oleh gerak orbital elektron sehingga

semua bahan bersifat diamagnetik karena atomnya mempunyai elektron

orbital. Bahan dapat bersifat magnet apabila susunan atom dalam bahan

tersebut mempunyai spin elektron yang tidak berpasangan. Dalam bahan

diamagnetik hampir semua spin elektron berpasangan, akibatnya bahan ini

tidak menarik garis gaya. Contoh bahan diamagnetik yaitu: bismut, perak,

emas, tembaga dan seng (Billah, 2006).

2. Paramagnetik

Bahan paramagnetik merupakan bahan yang resultan medan magnet atomis

masing-masing atom/molekulnya tidak nol, tetapi resultan medan magnet

atomis total seluruh atom/molekul dalam bahan nol. Hal ini disebabkan

karena gerakan atom/molekul acak, sehingga resultan medan magnet atomis

masing-masing atom saling meniadakan. Bahan ini jika diberi medan

magnet luar, maka elektron-elektronnya akan berusaha sedemikian rupa

sehingga resultan medan magnet atomisnya searah dengan medan magnet

14
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luar. Sifat paramagnetik ditimbulkan oleh momen magnetik spin yang

menjadi terarah oleh medan magnet luar. Pada bahan ini, efek diamagnetik

(efek timbulnya medan magnet yang melawan medan magnet penyebabnya)

dapat timbul, tetapi pengaruhnya sangat kecil (Halliday & Resnick, 1989).

Contoh bahan paramagnetik: alumunium, magnesium, wolfram dan

sebagainya. Bahan diamagnetik dan paramagnetik mempunyai sifat

kemagnetan yang lemah. Perubahan medan magnet dengan adanya bahan

tersebut tidaklah besar apabila digunakan sebagai pengisi kumparan toroida

(Billah, 2006).

3. Ferromagnetik

Bahan ferromagnetik merupakan bahan yang mempunyai resultan medan

atomis besar. Hal ini terutama disebabkan oleh momen magnetik spin

elektron. Pada bahan ferromagnetik banyak spin elektron yang tidak

berpasangan, misalnya pada atom besi terdapat empat buah spin elektron

yang tidak berpasangan. Masing-masing spin elektron yang tidak

berpasangan ini akan memberikan medan magnetik, sehingga total medan

magnetik yang dihasilkan oleh suatu atom lebih besar (Halliday & Resnick,

1989).

Dalam bahan ferromagnetik Medan magnet dari masing-masing atom bahan

ferromagnetik sangat kuat, sehingga interaksi diantara atom-atom

tetangganya menyebabkan sebagian besar atom akan mensejajarkan diri

membentuk kelompok-kelompok. Kelompok atom yang mensejajarkan

dirinya dalam suatu daerah dinamakan domain. Bahan feromagnetik
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sebelum diberi medan magnet luar mempunyai domain yang momen

magnetiknya kuat, tetapi momen magnetik ini mempunyai arah yang

berbeda-beda dari satu domain ke domain yang lain sehingga medan magnet

yang dihasilkan tiap domain saling meniadakan (Billah, 2006).

Semua benda di bumi dipengaruhi oleh medan magnet. Paparan dari medan

magnet dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Beberapa

ilmuan menyatakan bahwa medan magnet diketahui bertanggung jawab

terhadap beberapa penyakit tertentu. Paparan medan magnet dengan

frekuensi 50 Hz pada sel, diketahui dapat mempengaruhi sifat fisiologis,

fungsi dan komunikasi antar sel (Fadel et al., 2003).

Menurut WHO ambang batas paparan medan magnet (<0,1 mT), namun

menurut International Radiation Protection Association (IRPA) mengenai

medan elektromagnetik, pemerintah mengadopsi rekomendasi untuk batas

paparan medan magnet 50 - 60 Hz adalah 0.5 mT (Sari dkk, 2015).

Pada bidang pertanian Dhawi dan Al-Khayri (2009), membuktikan bahwa

paparan medan magnet 1500 mT selama 0, 1, 5, 10 dan 15 menit dapat

meningkatkan kandungan ion N, K, Ca, Mg, Fe, Mn, dan Zn pada tanaman

kurma (Phoenix dactylifera).



III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung dari

Januari - Maret 2017.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, beaker gelas,

Enlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, jarum ose bundar,

pinset, kertas saring, kertas label, tisue, sumbat kapas, plastik tahan panas,

alumunium foil, pembakar bunsen, micro pipet, micro tip, hot plate magnetic

stirrer, autoclave, jangka sorong,  transformator dan solenoida, laminar

air-flow, lemari pendingin, oven, vortex, inkubator bakteri, waterbath shaker

dan neraca digital.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nutrient Broth, Endo agar,

Nutrient agar spiritus, aquades, disk antibiotik kloramfenikol, disk antibiotik

ampisilin, disk antibiotik streptomisin, disk antibiotik trimetoprim, disk

antibiotik asam nalidiksat, isolat Escherichia coli dan Bacillus sp. koleksi

Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Unila.
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C. Rancangan Percobaan

Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  untuk

melihat adanya pengaruh kuat medan magnet yang berbeda terhadap daya

hambat antibiotik pada pertumbuhan kultur bakteri.  Bakteri yang diuji adalah

bakteri Bacillus sp. dan E. coli. Bacillus sp. adalah bakteri Gram positif dan E.

coli adalah bakteri Gram negatif.  Kuat medan magnet yang digunakan yaitu

0; 0,1; 0,2; dan 0,3 mT.  Antibiotik yang diuji terdiri dari 5 jenis antibiotik,

yaitu trimetoprim yang berfungsi menghambat enzim-enzim esensial dalam

metabolisme folat, ampisilin yang berfungsi menghambat pembentukan

dinding dan permeabilitas membran sel, asam nalidiksat yang berfungsi

menghambat kerja enzim DNA  Girase, streptomisin yang berfungsi

menghambat pembentukan  mukopeptida dan kloramfenikol yang berfungsi

mengganggu daya kerja peptidil transferase. Setiap perlakuan kuat medan

magnet terhadap bakteri diulang sebanyak 3 kali.  Daya hambat setiap

antibiotik pada bakteri yang dipapar medan magnet, ditentukan dengan

mengukur diameter zona jernih yang terbentuk disekitar antibiotik. Data yang

diperoleh  dianalisis varian secara terpisah pada taraf nyata (α) = 5%, untuk

masing-masing perlakuan antibiotik dan bakteri yang dipapar medan magnet

dengan kuat berbeda.

D. Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam 6 tahap yaitu peremajaan inokulum,

pembuatan starter bakteri, pemaparan bakteri menggunakan medan magnet,

inokulasi bakteri pada media padat, pemberian antibiotik pada media berisi
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bakteri dan uji aktivitas antibiotik. Tahapan penelitian dapat dilihat pada

Gambar 2.

1. Peremajaan Inokulum Biakan Escherichia coli dan Bacillus sp.

Biakan murni bakteri Escherichia coli dan Bacillus sp. diinokulasi secara

terpisah dalam tabung miring berisi media Nutrient Agar (NA) steril.

Biakan kemudian diinkubasi pada suhu 37o C selama 24 jam.

2. Pembuatan Starter Bakteri

Bakteri Escherichia coli dan Bacillus sp. yang telah diremajakan, keduanya

diinokulasikan ke dalam erlenmeyer 100 mL yang terpisah berisi 10 mL

media Nutrient Broth (NB) steril.  Kultur Escherichia coli dan bakteri

Bacillus sp. kemudian diinkubasi menggunakan waterbath shaker pada suhu

37o C selama 10 jam.

3. Pemaparan Medan Magnet Pada Kultur Bakteri

Starter bakteri Escherichia coli dan Bacillus sp. yang telah diinkubasi

selama 10 jam kemudian dipapar  medan magnet selama 10 menit, dengan

kuat pemaparan medan magnet 0 mT (kontrol); 0,1 mT; 0,2 mT; dan 0,3

mT.
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4. Inokulasi KulturBakteri Pada Media Padat

Bakteri yang telah dipapar medan magnet sesuai perlakuan, diinokulasi

dalam media Nutrient Agar steril pada cawan petri menggunakan teknik

Kirby-Bauer.  Setiap perlakuan diulang 3 kali (triplo).

5. Pemberian Antibiotik Pada Media Berisi Kultur Bakteri

Disk antibiotik yang digunakan dalam percobaan disiapkan yaitu ampisilin

10 µg, streptomisin 10 µg, kloramfenikol 30 µg, trimetoprim 5 µg, dan asam

nalidiksat 30 µg.  Disk antibiotik kemudian diletakkan pada cawan petri

yang sudah berisi kultur bakteri mengunakan pinset steril, kemudian kultur

bakteri diinkubasi pada suhu 37o C selama 24 jam.

6. Pengukuran Diameter Zona Jernih

Aktivitas antibiotik ditentukan dengan mengukur zona jernih yang

dihasilkan kultur bakteri yang telah diberi antibiotik menggunakan jangka

sorong.

E. Analisis Data

Data dianalisis ragam pada taraf nyata 5% dan jika terdapat perbedaan nyata

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%.
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F.  Diagram Alir Penelitian

- Media NA 5 mL pada
tabung miring
- Inkubasi selama 24 jam
pada suhu 37o CPeremajaan Inokulum

Gambar 2. Diagram Alir penelitiian

Analisis Data

Pengukuran Diameter Zona Jernih

Diinkubasi Pada Suhu 37o C  Selama 24 Jam

Ampisilin 10
µg/disk

Streptomisin
10 µg/disk

Kloramfenikol
30 µg/disk

Trimetoprim
5 µg/disk

Nalidix acid
30 µg/disk

Pemberian Antibiotik Pada Kultur
Bakteri dalam media NA

Pemberian Antibiotik Pada Kultur
Bakteri dalam media NA

Inokulasi Kultur Bakteri ke dalam Media NA PadatInokulasi Kultur Bakteri ke dalam Media NA Padat

0,3 mT0,2 mT0,1 mT0 mT
(Kontrol)

Pemaparan KulturBakteri Oleh Medan Magnet
selama 10 menit

Pembuatan Starter Bacillus sp.
dalam media NB steril

Diinkubasi pada suhu 37o selama
10 jam

Bacillus sp.

0,3 mT0,2 mT0,1 mT0 mT
(Kontrol)

Pemaparan KulturBakteri Oleh Medan Magnet
selama 10 menit

Pembuatan Starter E. coli dalam
media NB steril

Diinkubasi pada suhu 37o selama
10 jam

Escherichia coli



V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Paparan medan magnet meningkatkan kemampuan daya hambat antibiotik

trimetoprim, asam nalidiksat dan kloramfenikol pada pertumbuhan bakteri

E. coli, namun menurunkan kemampuan daya antibiotik ampisilin dan tidak

mempengaruhi daya hambat antibiotik streptomisin pada pertumbuhan

bakteri E. coli.

2. Paparan medan magnet meningkatkan kemampuan daya hambat antibiotik

trimetoprim, ampisilin, asam nalidiksat dan kloramfenikol pada

pertumbuhan bakteri Bacillus sp. Paparan medan magnet tidak

mempengaruhi kemampuan daya hambat antibiotik streptomisin pada

pertumbuhan bakteri Bacillus sp.

B. Saran

Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan penambahan kuat paparan medan

magnet pada bakteri E. coli dan Bacillus sp. yang diberi antibotik streptomisin.

Selain itu perlu dilakukan juga identifikasi morfologi bakteri E. coli dan

Bacillus sp. yang dipapar medan magnet dengan kuat yang berbeda.
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