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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Es Daluman 

     Es daluman merupakan minuman tradisional khas bali yang sangat terkenal. 

Rasanya yang segar dan harganya yang murah menjadikan minuman ini wajib 

dinikmati oleh masyarakat. Kalau di pulau Jawa, daluman biasa disebut dengan 

cincau hijau. Es Daluman masyarakat bali sepintas memang tidak beda dengan es 

cincau hijau pada umumnya. Daluman dibuat sendiri dari daun daluman, tetapi 

yang membedakan adalah kuah santannya.  Biasanya es cincau hijau dibuat 

menggunakan santan biasa, es daluman dibuat dengan menggunakan santan dari  

kelapa yang dibakar sehingga kuahnya meninggalkan cita rasa berbeda dan berbau 

harum. Selain itu pemanis es daluman menggunakan gula aren. Bahan dari 

daluman ini adalah daun daluman yang memiliki nama latin Cylea Barbata. Daun 

ini sering diolah menjadi minuman karena rasanya yang lebih enak dan tidak 

mudah hancur dibandingkan dengan penggunaan daun tumbuhan lainnya. Es 

daluman biasanya dicampur dengan santan, gula aren, dan biasanya dijajakan  

oleh pedagang kaki lima maupun warung pinggir jalan di bali. 

 

2.2. Daluman  

     Es daluman merupakan minuman penyegar yang memiliki komponen penting 

berupa daluman. Daluman  merupakan bahan campuran es daluman yang dibuat 

dari daun  daluman  (Cyclea berbata). Batang pohon ini memanjat, panjang pohon 
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kira – kira  2-16 m. Daunnya berbentuk hati dan berbulu halus pada kedua belah 

lembar daunnya. Daun daluman jarang berbunga, jika berbunga maka bunganya 

berwarna kuning kehijauansampai hijau pucat. Tumbuhan ini biasanya ditemui di 

daratan  Asia Tenggara. Di bali sendiri tumbuhan ini biasanya ditanam oleh 

masyarakat pada pagar rumah atau di kebun. Tumbuhan ini lebih baik tumbuhnya 

pada tempat yang agak lembab (Hudamagazine, 2010). 

     .  

 

Gambar 2.1 Daun daluman                    Gambar 2.2 Produk daluman (Cyclea                

barbata) yang telah diolah (sumber: dokumen penelitian, 2014)  

     Pembuatan daluman biasanya menggunakan daun daluman yang tidak terlalu 

muda.  Selain sebagai campuaran pada es daluman, daluman juga diketahui 

sebagai obat untuk pasien yang mengalami hipertensi, demam,  panas dalam, 

sariawan, sakit perut (mual), diare, dan pencegah gangguan pencernaan. Zat gizi 

yang terkandung daluman antara lain karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, 

besi, provitamin A, vitamin B. Zat gizi tersebut terutama terdapat pada daunnya. 

Selain itu, daluman juga mengandung zat non gizi yang bermanfaat seperti 

polifenol, saponin, flavonoid, klorofil, dan serat yang cukup tinggi (LIPI, 1978 ; 

Iyong, 2010). 
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2.2.1 Proses Pembuatan Daluman 

     Bahan dasar daluman adalah daun daluman dan air. Alat dan perlengkapan 

yang digunakan dalam pembuatannya berupa ember plastik sebagai wadah, 

baskom, dan alat penyaring. Daun daluman yang tidak terlalu muda digunakan 

dalam pembuatan daluman. Daun yang telah dipetik terlebih dahulu dibilas 

dengan air agar bersih. Daun yang sudah dibilas bersih kemudian dicampurkan 

dengan air matang dan diremas-remas di baskom sampai mengeluarkan cairan 

hijau yang berbusa.   Busa dari remasan daun dibuang, kemudian air remasan 

tersebut dimasukkan ke dalam wadah lalu disaring dengan penyaring untuk 

menghilangkan ampasnya. Diamkan air hasil saringan di tempat yang sejuk. 

Diperlukan sekitar  tiga sampai empat jam agar cairan hasil saringan dapat 

mengental dan membentuk semacam agar-agar. Campuran daun jempiring 

(kacapiring) dapat diberikan untuk mempercepat proses pengentalan. Setelah 

mengental, daluman dapat langsung dikonsumsi. 

2.2.2  Penjualan dan Konsumsi Daluman 

     Penjual es daluman banyak ditemui di pinggir jalan dengan menggunakan 

gerobak dorong. Es daluman juga banyak disediakan oleh pedagang warung kecil 

pinggir jalan. Daluman dapat langsung dikonsumsi maupun dikonsumsi dengan 

campuran santan, air gula merah, dan es secukupnya yang sering dikenal dengan 

es daluman. Es daluman biasanya disajikan dengan gelas yang cukup besar dan 

sebuah sendok agar memudahkan mengambil dalumannya. 
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2.3 Higiene Sanitasi Makanan 

     Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang diperlukan setiap saat yang 

harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi tubuh. Higiene adalah upaya 

kesehatan dengan cara melindungi dan memelihara kebersihan seperti mencuci 

tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan. Sanitasi 

adalah upaya kesehatan dengan cara melindungi dan memelihara  kebersihan 

lingkungan dari agen kontaminan, misalnya menyediakan air  bersih untuk 

keperluan mencuci tangan. Pengertian dari prinsip higiene sanitasi makanan dan 

minuman adalah pengendalian terhadap empat faktor higiene sanitasi, yaitu faktor 

bahan makanan, peralatan, orang, dan tempat  yang dapat menimbulkan keracunan 

atau gangguan kesehatan (Depkes RI, 2004). 

2.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Sanitasi Makanan 

     Beberapa faktor perlu diperhatikan untuk menjaga sanitasi makanan dan 

minuman yang efektif. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan makanan, 

manusia, dan peralatan. 

1.  Faktor Makanan 

a) Sumber bahan 

     Sumber bahan makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi untuk mencegah 

terjadinya kontaminasi atau pencemaran. Misalnya sumber bahan makanan yang 

terkontaminasi bakteri. 

b) Pengangkutan bahan makanan 

     Cara mengangkut makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi. Apakah 

makanan dalam proses pengangkutannya telah ditutup untuk menghidari dari 

kontaminasi udara luar. Pengangkutan tersebut dilakukan dari sumber ke tempat 
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penyimpanan  atau pada saat dijual agar bahan makanan tidak tercemar oleh 

kontaminan serta tidak rusak. 

c) Penyimpanan bahan makanan 

     Tidak semua makanan langsung dikonsumsi, penyimpanan makanan di rumah 

dalam skala kecil dan di gudang dalam skala besar biasanya juga dilakukan. 

d) Pemasaran bahan makanan 

     Tempat penjualan harus memenuhi persyaratan sanitasi antara lain 

pencahayaan, kebersihan, dan sirkulasi udara.  

e) Pengolahan makanan 

     Proses pengolahan makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi, terutama 

berkaitan dengan alat-alat perlengkapan masak dan kebersihan dapur. 

f) Penyajian makanan 

     Persyaratan sanitasi harus dipenuhi dalam penyajian makanan, yaitu bersih dan 

tertutup, bebas dari kontaminasi, serta dapat memenuhi selera pembeli. 

g) Penyimpanan makanan 

     Persyaratan sanitasi juga mengatur tentang penyimpanan makanan yang telah 

diolah seperti penyimpanan  dalam lemari atau alat pendingin. 

2) Faktor Manusia 

     Orang yang bekerja pada tahapan pembuatan makanan harus memenuhi 

persyaratan sanitasi. Individu tidak menderita penyakit infeksi, dan bukan carrier 

dari suatu penyakit.  

3) Faktor peralatan 

     Cara penyimpanan peralatan makanan dan kebersihan peralatan harus 

memenuhi persyaratan sanitasi. Peralatan adalah semua perlengkapan yang 
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diperlukan dalam proses pengolahan makanan seperti sendok, pisau, kuali dan 

peralatan lainnya. Perlengkapan yang digunakan dalam proses pembuatan 

makanan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain memasak, mengolah 

makanan, penyimpanan makanan dan mudah dibersihkan. Wadah penyimpanan 

makanan seperti baskom, kuali, dan panci harus dalam keadaan bersih. Selain itu 

peralatan untuk penyimpanan makanan harus terpisah untuk makanan mentah dan 

matang, bahan makanan basah dan bahan makanan kering dan terpisah untuk 

setiap jenis makanan (Iqbal et al, 2009). 

 

2.4. Pengawasan Sanitasi Makanan 

     Proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penjualan ke konsumen 

merupakan prinsip pengawasan terhadap sanitasi suatu produk makanan. Dengan 

demikian, makanan yang berkualitas akan didapatkan konsumen sehingga dapat 

terhindar dari bahaya yang mungkin diakibatkan oleh makanan tersebut. 

Konsumen sendiri juga perlu hati-hati dan melakukan pengawasan terhadap 

produk makanan yang akan dibeli. Tumpang tindihnya pengawasan produk 

makanan masih terjadi di Indonesia. Belum adanya kepastian mengenai undang-

undang dan peraturan yang berlaku di bidang makanan dan minuman, dapat 

merugikan konsumen. Landasan hukum pengawasan sanitasi adalah (I) UU 

No.9/1960 tentang pokok-pokok kesehatan, (2) UU No.11/1962 tentang Higiene 

untuk Usaha-Usaha Umum, dan (3) UU No.2/1966 tentang Higiene serta 

peraturan daerah tingkat I dan II (Iqbal et al, 2009). 
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2.5  Kontaminasi Makanan 

     Kontaminasi makanan dapat terjadi akibat adanya agen penyakit yang 

menyebabkan infeksi atau akibat proses pembusukan. Enzim-enzim yang ada 

dalam makanan itu sendiri juga dapat memicu terjadinya pembusukan makanan. 

Iqbal dan Chayatin (2009) membuat kriteria makanan yang layak untuk dimakan, 

berikut kriterianya : 

1) Makanan berada dalam tahap kematangan yang tepat. 

2) Makanan bebas dari bahan kontaminan sejak dari tahap produksi sampai 

tahap penyajian.  

3) Bebas dari perubahan-perubahan kimiawi dan fisik akibat kuman pengerat, 

serangga, parasit, dan karena pengawetan. 

4) Bebas dari parasit dan mikroorganisme yang dibawa oleh makanan, tetapi 

memperlihatkan kegiatan pembusukan yang dikehendaki sepertitempe,  keju, dan 

susu. Udara, air, tanah  dan debu dapat mencemari hampir semua bahan pangan.  

2.6 Bakteri Coliform 

Bakteri Coliform merupakan bakteri yang digunkan sebagai indikator 

adanya polusi kotoran dan kondisi sanitasi yang kurang baik pada air. Coliform 

dibedakan atas dua kelompok, yaitu Colifom fecal atau non fecal. Bakteri 

Coliform fecal misalnya Escherichia coli merupakan bakteri yang banyak 

ditemukan di kotoran hewan maupun manusia, sedangkan bakteri Coliform non 

fecal misalnya Enterobacter aerogenes, biasanya ditemukan pada hewan atau 

tanaman yang telah mati (Fardiaz, 1993).  
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Kelompok jasad yang digunakan sebagai indikator dalam pengujian air 

adalah kelompok jasad yang berbentuk Coliform. Coliform adalah kelompok 

bakteri Gram negatif, tidak membentuk spora, berbentuk batang yang pada 

umumnya menghasilkan gas jika ditumbuhkan dalam media laktosa. Kelompok 

Coliform ini mencakup Escherichia coli, yaitu suatu spesies bakteri penghuni usus 

dan Klebsiella pneumoniae yang hidup di usus juga dan di tanah beserta air. 

Beberapa jasad yang termasuk kedalam kelompok Coliform ini tidak berasal dari 

usus dan oleh karena itu tidak merupakan sanitasi langsung yang bermakna 

(Tarigan, 1988). Pencemaran materi fecal tidak dikehendaki, baik dilihat dari segi 

estetika, kebersihan, sanitasi, maupun kemungkinan terjadinya infeksi yang 

berbahaya (Unus Suriawiria, 1996). 

Bakteri Coliform apabila disekresikan ke dalam lingkungan air, ternyata 

kebanyakan jasad Coliform itu akan segera mati, akan tetapi jasad-jasad ini tidak 

mati lebih cepat dari bakteri 

Salmonella dan Shigella ini menunjukkan tingkah laku yang sama selama 

proses pemurnian air. Dapat disimpulkan bahwa kalau Coliform terdapat didalam 

air maka air itu telah menerima kontaminasi feses. Sangat sedikit sekali jasad 

hidup di alam ini yang termasuk kelompok Coliform yang tidak berkaitan dengan 

saluran usus (Tarigan, 1988). 

2.7 Escherchia coli 

     Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif anaerob fakultatif dan  berbentuk 

batang. Eschercia coli umum ditemukan pada usus organisme berdarah panas                 

( endotermik ). Kebanyakan strain Escherchia coli tidak berbahaya, akan tetapi 
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beberapa serotipe dapat menyebabkan keracunan makanan yang serius pada 

hospes mereka, dan terkadang bertanggung jawab dalam penarikan kembali 

produk pangan akibat kontaminasi Escherchia coli. Strain Escherchia coli yang  

tidak berbahaya  merupakan bagian dari flora normal usus, dan bermanfaat dalam 

pembentukan vitamin K bagi hospes (Vogt RL et al, 2005 ; Hudault S, et al, 

2001). 

     Escherchia coli dan bakteri  anaerob fakultatif lainnya hidup sekitar 0,1 % dari 

flora usus, dan transmisi fecal-oral adalah rute utama penularan bakteri ini. 

Bakteri ini mampu bertahan hidup di luar tubuh dalam waktu yang terbatas, yang 

membuat Escherchia coli menjadi organisme indikator yang ideal untuk menguji 

sampel lingkungan yang terkontaminasi feses. Namun beberapa penelitian 

menunjukan bahwa Escherchia coli dapat hidup bertahan dalam waktu yang lama 

diluar hospes. Escherchia coli menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan 

beberapa kasus diare (Thompson et al, 2007 ; Ishii S et al, 2008 ; Brooks et al, 

2004). 

     Bakteri Escherchia coli dapat tumbuh dengan mudah dalam pengaturan 

laboratorium. Escherchia coli merupakan model organisme prokariotik yang 

paling banyak dipelajari. Bakteri ini penting dalam bidang bioteknologi dan 

mikrobiologidimana digunakan  sebagai organisme inang dalam sebagian besar 

penelitian dengan DNA rekombinan . 

2.7.1 Taksonomi 

Berikut Taksonomi Escherchia coli:  

Divisio : Protophyta 

Classis : Schizomycetes 
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Ordo : Eubacteriales 

Family  : Eubacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli  

2.7.2 Morfologi Escherichia coli 

     Escherchia coli merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk batang pendek,  

dan beberapa strain mempunyai kapsul. Escherchia coli merupakan organisme 

indikator adanya organisme berbahaya di dalam substrat air dan bahan makanan. 

Bakteri ini biasanya dapat meragikan laktosa dengan membentuk asam dan gas 

dan dapat tumbuh dengan medium nutrien sederhana (Eva, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Escherichia coli  (WHO, 2005)           Gambar 2.4 Pewarnaan Gram 

Escherchia coli (Kayser, 2005) 
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Gambar 2.5 Biakan  Escherchia coli pada Endo agar (Kayser, 2005) 

 

 

2.7.3 Sifat Bakteri Escherichia coli 

     Escherchia coli merupakan salah satu jenis spesies utama bakteri Gram 

negative. Escherchia coli merupakan bakteri oportunis yang banyak terdapat 

dalam usus besar manusia maupun hewan sebagai flora normal. Sifat dari bakteri 

ini dapat menyebabkan infeksi primer pada usus hospesnya  misalnya diare pada 

anak travelers diarrhea, juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan 

tubuh lain diluar usus. Genus Escherechia terdiri dari 2 spesies yaitu Escherchia 

coli dan Escherchia hermanii. Escherchia coli dapat tumbuh dengan baik pada 

hampir semua media yang bisa dipakai di laboratorium Mikrobiologi. Escherchia 

coli tumbuh sebagai koloni yang meragi laktosa. Escherchia coli memiliki sifat 

mikroaerofilik. Hemolisis tipe beta biasanya ditunjukan beberapa strain 

Escherchia coli apabila ditanam pada agar darah (Karsinah et al., 1994 ). 

Beberapa tes biokimia yang dipakai untuk diagnostik bakteri Escherchia coli:  

2.7.4 Toksin Escherichia coli 

     Escherchia coli memiliki struktur antige O, H, dan  K. Pada saat ini telah 

ditemukan  150 tipe antigen O, 90 tipe antigen K, dan 50 tipe antigan H. Antigen 

K dibedakan lagi berdasarkan sifat fisiknya menjadi 3 tipe yaitu L, A, dan B. 

Faktor patogenitas bakteri Escherchia coli ditentukan oleh antigen permukaan, 

enterotoksin, dan hemolisin (Jawetz et al., 1995).  

     Faktor virulensi bakteri Escherchia coli antara lain: 
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1. Antigen Permukaan  

     Escherchia coli memiliki sedikitnya dua tipe fimbria, yaitu tipe manosa 

resisten Colonization Factor Antigen (CFA I dan CFA II) dan tipe manosa 

sensitif (pili) (Maksum, 2009). Kedua tipe fimbria ini penting sebagai faktor 

kolonisasi dalam perlekatan sel bakteri pada sel hospes. Sebagai contoh CFA I 

dan II melekatkan Escherchia coli enteropatogenik pada sel epitel usus hospes. 

Enteropatogenik dapat menimbulkan penyakit pada saluran intestine. Antigen 

kapsul K I sering ditemukan pada Escherchia coli yang diisolasi dari bayi 

penderita meningitis dan penderita bakteremia.  Proses fagositosis bakteri oleh 

leukosit akan dihalangi oleh antigen K1 (Maksum, 2009). 

2. Enterotoksin 

     Enterotoksin yang berhasil diisolasi dari Escherchia coli adalah toksin LT 

(termolabil) dan toksin ST (termostabil). Plasmid mengatur kedua produksi toksin 

tersebut. Plasmid dapat berpindah dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. 

Bakteri Escherchia coli memiliki dua jenis plasmid, yaitu plasmid yang menyandi 

pembentukan toksin ST saja dan plasmid yang menyandi pembentukan toksin LT 

dan ST. Toksin LT bekerja merangsang enzim adenilat siklase yang terdapat di 

dalam sel epitel mukosa usus halus, yang akan menyebabkan peningkatan 

permeabilitas sel epitel usus sehingga mengakibatkan  akumulasi cairan di dalam 

usus dan menyebabkan diare. Seperti toksin kolera, toksin LT  meningkatkan 

permeabilitas kapiler serta bersifat sitopatik terhadap sel tumor adrenal  pada tes 

kulit kelinci. Kekuatan toksin kolera 100 kali lebih tinggi dibandingkan toksin LT 

dalam menimbulkan diare. Toksin ST tidak reaktif dalam tes kulit kelinci dan 

tidak merangsang aktivitas enzim adenilat siklase (Maksum, 2009)  .  
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     Suckling mouse test  digunakan untuk mendeteksi toksin ST,  yang akan 

memberikan hasil positif setelah 4 jam inokulasi. Toksin ST merupakan asam 

amino yang berberat  molekul 1970 dalton dan mempunyai satu atau lebih ikatan 

disulfida yang penting untuk mengatur stabilitas suhu dan pH. Toksin ST bekerja 

dengan mengaktifasi enzim guanilat siklase menghasilkan guanosin monofosfat 

siklik, yang menyebabkan gangguan absorpsi natrium dan klorida, serta dapat 

menurunkan motilitas usus halus (Maksum, 2009). 

3. Hemolisin 

     Plasmid mengatur pembentukan hemolisin. Hemolisin merupakan protein yang 

bersifat toksik terhadap sel pada biakan jaringan. Belum diketahuinya dengan 

jelas peran hemolisin pada infeksi Escherchia coli. Akan tetapi, Escherchia coli 

hemolitik ternyata lebih patogen dari pada Escherchia coli nonhemolitik 

(Maksum, 2009). 

2.7.5 Patogenitas 

      Manifestasi klinik infeksi Escherchia coli bergantung pada tempat infeksinya            

( Jawetz et al., 1995). Penyakit yang disebabkan oleh Escherchia coli antara lain : 

1. Infeksi saluran kemih  

     Escherchia coli merupakan penyebab  infeksi saluran kemih  yang paling  

sering pada kira - kira 90 % wanita muda. Gejala dan tanda antara lain sering 

berkemih, hematuria, disuria,  dan  piuria.  Hemolisin secara khas dihasilkan oleh 

Escherchia coli nefropatogenik. Beberapa Escherchia coli dengan antigen tipe O 

sebagian besar menyebabkan infeksi saluran kemih. Antigen tipe K tampak 

penting  pada patogenesis  infeksi saluran kemih bagian atas ( Jawetz et al., 1996). 

2.    Diare 
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     Escherchia coli yang menyebabkan diare  sangat  banyak ditemukan di seluruh 

dunia. Escherchia coli diklasifikasikan oleh ciri khas sifat-sifat virulensinya, dan 

setiap kelompok menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda. Ada 

lima kelompok strain Escherchia coli yang patogen, yaitu : 

1).   Escherichia coli  Enteropatogenik (EPEC) 

     EPEC merupakan penyebab penting diare pada bayi khususnya di negara 

berkembang. EPEC juga  sebelumnya dikaitkan dengan  wabah diare pada anak - 

anak di negara maju. EPEC melekat pada sel mukosa usus kecil ( Jawetz  et al, 

1996). 

2).   Escherichia coli  Enterotoksigenik (ETEC) 

     ETEC merupakan penyebab yang sering dari diare pada bayi di negara 

berkembang dan sebagai penyebab travelers diare. Faktor  kolonisasi ETEC yang 

spesifik pada manusia  menimbulkan perlekatan ETEC pada sel epitel usus kecil    

( Jawetz et al, 1996) 

3).   Escherichia coli  Enteroinvasif (EIEC) 

     Enteroinvasive Escherchia coli menyebabkan penyakit diare seperti  disentri 

yang disebabkan oleh  Shigella. Bakteri  menginvasi sel mukosa, menimbulkan 

kerusakan sel sehingga menyebabkan terlepasnya lapisan mukosa. Ciri khas diare 

yang  disebabkan oleh strain Enteroinvasive Escherchia coli adalah  tinja 

mengandung darah, mukus, dan pus. Strain EIEC melakukan fermentasi laktosa 

dengan lambat atau bersifat non-laktosa serta bersifat tidak dapat  bergerak. EIEC 

menimbulkan penyakit melalui invasinya  ke sel epitel mukosa usus ( Jawetz et 

al., 1996 ; Karsinah et al., 1994). 

4).   Escherichia coli Enterohemoragik (EHEK)  
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     EHEK menghasilkan verotoksin, dinamai demikian sesuai efek sitotoksisnya 

pada sel ver, suatu ginjal dari monyet hijau Afrika (Jawetz et al., 1996). 

5).   Escherichia coli  Enteroagregatif (EAEC) 

     EAEC menyebabkan diare akut dan kronik pada  masyarakat di negara 

berkembang. Organisme ini juga menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui 

makanan pada negara industri pada. EAEC menghasilkan toksin mirip ST dan 

hemolisin (Jawetz et al, 1996). 

3.Sepsis 

     Bila imunitas hospes tidak mencukupi, Escherchia coli dapat memasuki aliran 

darah dan menyebabkan sepsis. Neonatus sangat rentan terhadap sepsis 

Escherchia coli karena sedikitnya kadar antibodi IgM. Sespsis juga dapat terjadi 

akibat ISK (Jawetz et al., 1996). 

4. Meningitis 

     Escherchia coli dan Streptokokus group B adalah  penyebab utama meningitis 

pada bayi. Kira-kira 75%  Escherchia coli dari kasus mempunyai antigen K1. 

Antigen ini bereaksi silang dengan polisakarida kapsular group B dari N 

Meningitidis. Mekanisme virulensi yang berhubungan dengan antigen K1  belum 

dimengerti. Escherchia coli dan Streptokokus adalah penyebab utama meningitis 

pada bayi. Escherchia coli adalah penyebab pada sekitar 40% kasus meningitis 

neonatal  (Jawetz et al., 1996 ; Sri Agung, 2010). 

2.7.6  Sifat biakan 

     Escherchia coli dapat tumbuh optimal pada suhu 37o celcius dan suhu 8o – 46o 

celcius. Isolasi bakteri ini pada suhu minimum akan membuat bakteri tidak aktif 

atau dorman. Escherchia coli dapat hidup di daerah yang basah bahkan dapat 
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hidup di air namun diharuskan mendapat suplai udara yang mencukupi. 

Escherchia coli dapat hidup di media yang bersifat isotonik. Jika berada pada 

media hipotonik maka bakteri akan mengalami plasmoptisis atau masuknya cairan 

ke dalam sel yang mengakibatkan pecahnya sel bakteri. Sedangkan jika bakteri 

berada pada media dengan kondisi hipertonik maka bakteri akan mengalami lisis 

(Melliawati, 2009). 

2.8 Escherchia coli Serotipe O157 

     Escherichia coli O157 merupakan jenis Escherchia coli yang patogen terhadap 

manusia dan banyak menyebabkan penyakit pada manusia. Escherchia coli strain 

ini untuk pertama kali diisolasi pada tahun 1982 di Oregon dan Michigan karena 

adanya kasus diare pada beberapa orang setelah memakan hamburger. 

Karakteristik Escherchia coli ini sama seperti Escherchia coli lainnya, yaitu gram 

negatif dan berbentuk batang. Escherchia coli 0157 juga memiliki kondisi 

lingkungan yang berbeda dengan Escherchia coli lainnya, dimana bakteri ini  

dapat bertahan hidup dalam kondisi asam dan pada kondisi suhu yang rendah. Hal 

ini tidak terjadi pada Escherchia coli lainnya yang tidak dapat bertahan hidup 

pada kondisi pH asam dan pada suhu rendah  (Perna NT et al., 2001 ; Brandt LJ, 

1995 ; Madigan MT, et.al., 2009). 

     Escherchia coli ini memiliki adhesin yang dikenal dengan intimin untuk 

pelekatan pada sel epithelial. Escherchia coli O157  mempunyai antigen somatik 

yaitu antigen O. Escherchia coli O157 mempunya toksin yang disebut dengan 

shiga (vero) toksin. Toksin yang dihasilkan Escherchia coli strain ini merupakan 

toksin yang mirip dengan toksin yang dihasilkan oleh Shigella dysenteriae. Shiga-

like toxin Escherchia coli (STEC) adalah patogen yang berada dalam pencernaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Oregon
http://id.wikipedia.org/wiki/Michigan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hamburger
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dan manusia yang terserang serotipe STEC ini, disebut juga dengan terserang 

enterohemorrhagic Escherchia coli (EHEC). Vaktor virulensinya adalah shiga 

toxin 1 dan shiga toxin 2. Toksin shiga yang mirip dengan Shigella adalah shiga 

toxin 1  (Feng P et al., 1998 ; Boerlin P et al., 1999 ; Geue L et al., 2006). 

 


