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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salmonellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Genus Salmonella 

yang termasuk dalam Family Enterobacteriacea dan mempunyai lebih dari 2400 jenis 

serotipe (Dinev, 2010). Walaupun begitu banyak serotipe dari Salmonella, namun telah 

disepakati bahwa hanya terdapat dua spesies, yakni Salmonella bongori dan Salmonella 

enterica dengan enam subspesies (Winn, 2006). Tiga serotipe utama dari 

jenis Salmonella enterica adalah Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, 

dan Salmonella Enteritidis. Salmonella typhimurium merupakan serotipe yang dapat 

diisolasi baik dari hewan maupun dari manusia (Threlfall, 2000).  

Penularan salmonellosis dapat melalui keluaran (eksresi) hewan atau manusia dan 

dapat ditularkan baik dari hewan ke manusia maupun sebaliknya melalui bahan 

pangan telur, daging, susu, atau air minum dan beberapa bahan lainnya yang tercemar 

Salmonella spp. lalu menyebabkan enteritis, gastroenteritis dan keracunan makanan 

(Poeloengan dkk., 2005).  Sedangkan pada hewan, dapat menyebabkan berbagai 

infeksi seperti enterocolitis dan septicemia  (Jay, 2000; Quinn et al., 2002). Pada 

babi, salmonellosis tidak menimbulkan gejala klinis yang jelas (Fedorka-Cray et al., 

2000), namun mampu menyebabkan enterocolitis parah yang ditandai dengan tingkat 

morbiditas tinggi tetapi tingkat mortalitas rendah (Wilcock and Schwartz, 1992). Babi 

carrier adalah reservoir utama Salmonella (Poeloengan dkk., 2005). Pada sapi, 

salmonellosis menimbulkan gejala klinis seperti diare, disentri, infeksi sendi, radang 
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paru-paru kronis, aborsi, dan kematian mendadak akibat septikemia. Sering terjadi 

pada sapi muda dan terkadang pada sapi dewasa (Blood and Radostit, 1989). Maka 

dapat dikatakan bahwa Salmonella typhimurium merupakan bakteri yang dapat 

menimbulkan dampak cukup berbahaya bagi kesehatan hewan maupun manusia. 

Salmonella typhimurium merupakan kuman batang bergerak, Gram negatif, dan 

bersifat fakultatif intraseluler yang mudah difagositosis tetapi tidak dapat dihancurkan 

sehingga sulit untuk dibunuh (Kresno, 2001; Abbas and Lichmant, 2003). Bakteri ini 

hidup intraseluler maka antibodi, komplemen dan sel granulosit tidak dapat mencapai 

kuman tersebut, maka diperlukan respon imun yang berbeda untuk 

mengeliminasinya. 

Respon imun terhadap Salmonella typhimurium meliputi respon imun non 

spesifik atau sistem imun alamiah (innate immunity) dan respon imun spesifik atau 

sistem imun adaptif (acquired immunity). Respon imun non spesifik artinya 

mekanisme pertahanan yang tidak ditujukan hanya untuk satu jenis antigen, tetapi 

untuk berbagai macam antigen. Innate immunity terdiri dari barier fisik dan barier 

mikrobiologis (flora normal), komponen fase cair, dan konstituen seluler (Hirsch and 

Zee, 1999). Respon imun spesifik adalah mekanisme pertahanan yang harus 

mengenal dahulu jenis mikroba yang akan ditangani. Sistem imun ini bekerja secara 

spesifik karena respon terhadap setiap jenis mikroba berbeda. Sistem imun ini dibagi 

menjadi dua yaitu sistem imun spesifik humoral dan sistem imun spesifik seluler 

(Baratawidjaja, 2006). Mekanisme imun yang berperan dalam menghadapi infeksi 

Salmonella typhimurium adalah respon imun seluler (WHO, 1993).  Cara untuk 
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membunuh kuman ini adalah dengan memacu fungsi makrofag sehingga teraktivasi 

untuk menghancurkan dan mengeliminasi bakteri tersebut. Makrofag merupakan 

salah satu alat dalam sistem fagosit yang berperan baik pada sistem imun yang 

spesifik maupun nonspesifik (Kaufman, 1999). Secara garis besar dapat dikatakan 

bahwa makrofag berada di posisi yang terbaik dalam melawan bakteri, virus, dan 

protozoa yang mampu hidup dalam sel tuannya (Abbas and Lichmant, 2003). Peran 

fagosit dalam respon imunitas alamiah terhadap bakteri intraseluler kurang efektif, 

karena bakteri ini resisten terhadap beberapa enzim lisosom dan mempunyai 

kemampuan untuk menghindar dari proses pembunuhan fagosit, seperti mencegah 

fusi antara fagosom dan lisosom (Abbas and Lichmant, 2003).  

Makrofag yang aktif menandakan hewan tersebut terinfeksi, karena infeksi adalah 

masuk dan berkembangnya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh hewan. 

Mikroorganisme patogen yang dapat mengaktifkan makrofag adalah bakteri 

intraseluler seperti Salmonella typhimurium. Perhitungan hewan yang terinfeksi 

mikroorganisme pathogen dalam suatu populasi hewan coba dapat digunakan untuk 

mengetahui ID 50 suatu mikroorganisme.  ID 50 (Infeksious Dose) yaitu dosis 

infeksius yang digunakan untuk melihat respon infeksi pada 50% populasi hewan 

percobaan (Kato et al., 1978). Jumlah makrofag yang aktif melakukan fagositosis 

digunakan sebagai ukuran derajat tingkat patogenitas mikrorganisme (Abbas et al., 

2000). Derajat tingkat patogenitas berbanding lurus dengan kemampuan 

mikrorganisme menyebabkan penyakit sehingga penghitungan ID 50 penting 

diperlukan untuk mengetahui derajat tingkat patogenitas mikroorganisme atau potensi 
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toksin dari suatu mikroorganisme (Budiyanto, 2001). Sehingga bila diterapkan dalam 

suatu penelitian, ID 50 hanya menyebabkan hewan coba terinfeksi tetapi tidak 

menimbulkan kematian. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh efek herbal terhadap 

peningkatan aktivitas makrofag pada hewan yang diinfeksi  Salmonella typhimurium, 

tetapi penelitian mengenai pengaruh berbagai pengenceran Salmonella typhimurium 

terhadap jumlah makrofag aktif tanpa diberikan efek herbal belum pernah dilakukan. 

Pengamatan makrofag aktif kemudian digunakan untuk penghitungan ID 50 

Salmonella typhimurium. Walaupun telah banyak refrensi ID 50 yang digunakan pada 

berbagai penelitian, tetapi tidak ada angka absolut untuk ID 50 dan terdapat 

perbedaan pada berbagai penelitian tersebut. 

Pengaruh pemberian seduhan teh hitam dosis bertingkat terhadap aktivitas 

fagositosis makrofag mencit yang diinokulasi  Salmonella typhimurium (Pantas, 

2009) menggunakan     sel/ml Salmonella typhimurium sebagai dosis infeksi dalam 

penelitiannya. Sedangkan pada penelitian pengaruh pemberian rebusan buah mahkota 

dewa terhadap produksi ROI makrofag pada mencit yang diinfeksi Salmonella 

typhimurium (Asih, 2006) menggunakan     sel/ml Salmonella typhimurium sebagai 

dosis infeksi dalam penelitiannya. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk 

melihat pengaruh infeksi bakteri Salmonella typhimurium berbagai pengenceran 

secara intraperitoneal terhadap jumlah makrofag yang aktif memfagosit bakteri pada 
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mencit (Mus musculus) yang kemudian untuk dilakukan perhitungan besar ID 50 

Salmonella typhimurium sehingga dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian 

lain. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu 

rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana pengaruh infeksi bakteri Salmonella typhimurium berbagai 

pengenceran secara intraperitoneal terhadap jumlah sel makrofag yang 

memfagosit bakteri pada mencit (Mus musculus)? 

2. Berapa besar ID 50 Salmonella typhimurium dalam berbagai pengenceran yang 

diinfeksikan secara intraperitoneal yang mampu mengaktivasi makrofag dalam 

memfagosit bakteri pada mencit (Mus musculus)?  

1.3. Landasan Teori 

 Dosis infeksius 50%/ infectious dose (ID 50) adalah jumlah organisme patogen 

yang dibutuhkan untuk menginfeksi 50% dari total inang yang diserang. Inang yang 

diserang umumnya akan terinfeksi oleh mikroorganisme patogen yang akan menetap 

dan tumbuh didalamnya lalu menimbulkan penyakit pada jangka waktu tertentu yang 

dapat mengganggu fungsi tubuh inang tersebut (Madigan et al., 2006). ID 50 dari tiap 

organisme berbeda-beda, sebagai contoh, Shigella memiliki ID 50 kurang dari 100 

organisme sementara Staphylococcus  memiliki ID 50 sekitar 100.000 organisme. 

Dosis infeksius dari suatu organisme tergantung dari derajat tingkat patogenitas 
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mereka yang diukur oleh banyaknya organisme yang diperlukan untuk menimbulkan 

penyakit pada jangka waktu tertentu (Harvey et al., 2007). 

Mekanisme pertahanan dapat mewujudkan status kekebalan terhadap infeksi dan 

berbagai macam cara kerjanya disebut sebagai imunitas (Roitt, 1994). Tubuh 

mempunyai sistem imunitas baik alamiah maupun adaptif dalam mengatasi antigen 

asing yang masuk, termasuk Salmonella typhimurium. Peran fagosit dalam respon 

imunitas alamiah terhadap bakteri intraseluler kurang efektif, karena bakteri ini 

resisten terhadap beberapa enzim lisosom dan mempunyai kemampuan untuk 

menghindar dari proses pembunuhan oleh fagosit, seperti mencegah fusi antara 

fagosom dan lisosom (Abbas et al., 2000).  

Sistem imunitas yang lebih efektif dalam mengeliminasi Salmonella typhimurium 

adalah sistem imunitas adaptif seluler. Mekanisme sistem imunitas seluler terdiri dari 

pembunuhan (killing) mikroba yang terfagositosis sebagai hasil dari aktivasi 

makrofag oleh sitokin limfosit T (terutama IFN-γ) dan lisis sel yang terinfeksi CD8+ 

CTLs. Bakteri intraseluler menstimulasi makrofag mensekresikan IL-12 yang 

mengaktifkan sel NK dan juga menstimulasi perkembangan sel Th1 dan 

mengaktifkan sel T CD8+. Ketiga jenis sel yang teraktifkan tersebut mensekresikan 

interferon gamma (IFN-γ) yang akan mengaktifkan makrofag sehingga makrofag 

tersebut dapat membunuh bakteria intraseluler (Abbas et al., 2000). Makrofag yang 

teraktivasi akan memproduksi enzim-enzim untuk membunuh bakteri yang difagosit 

sebagai efektor. Semakin banyak makrofag teraktivasi pada respon imun maka 
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semakin banyak pula enzim-enzim yang diproduksi untuk membunuh Salmonella 

typhimurium (Abbas and Lichmant, 2003; hyde, 1995; Stewart and Bigger, 1974). 

Infeksi intraperitoneal hanya memerlukan waktu beberapa jam, dimana terjadi 

distribusi mikroorganisme ke berbagai tempat. Mencit yang telah terinfeksi 

Salmonella typhimurium  lazimnya menimbulkan gejala antara lain diare, berat badan 

turun, dan lesu. Selama hari pertama infeksi, sistem imun alamiah terutama neutrofil 

memegang peranan yang sangat penting sebagai pertahanan yang efektif melawan 

infeksi. Setelah 3-7 hari, limfosit tidak begitu berperan penting. Disini makrofag lebih 

berperan dalam meningkatkan daya bunuh bakteri dengan cara memproduksi sitokin 

– sitokin (Kauter, 1998; Pantas, 2009). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh infeksi bakteri Salmonella typhimurium berbagai 

pengenceran secara intraperitoneal terhadap jumlah sel  makrofag yang 

memfagosit bakteri pada mencit (Mus musculus). 

2. Mencari nilai ID 50 Salmonella typhimurium dalam berbagai pengenceran 

yang diinfeksikan secara intraperitoneal yang mampu mengaktivasi makrofag 

dalam memfagosit bakteri pada mencit (Mus musculus). 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah mengenai 

pengaruh infeksi bakteri Salmonella typhimurium berbagai pengenceran 
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secara intraperitoneal terhadap jumlah sel makrofag yang memfagosit 

bakteri pada mencit (Mus musculus)  

2. Mengetahui ID 50 Salmonella typhimurium dalam berbagai pengenceran 

yang diinfeksikan secara intraperitoneal yang mampu mengaktivasi 

makrofag dalam memfagosit bakteri pada mencit (Mus musculus). 

1.6. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang dikemukakan, maka dapat 

diajukan suatu hipotesis yaitu: 

1. Semakin tinggi pengenceran bakteri Salmonella typhimurium yang 

diinfeksikan secara intraperitoneal maka semakin sedikit jumlah sel 

makrofag yang teraktivasi dalam memfagosit bakteri pada mencit (Mus 

musculus). 

2. Pada pengenceran    -    sel/ml Salmonella typhimurium mampu 

mengaktivasi makrofag dalam memfagosit bakteri sebanyak 50% dari dosis 

infeksi pada mencit (Mus musculus). 
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