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RINGKASAN 

 

Sepriyanni Gamasinta. Pengaruh Infeksi Salmonella Typhimurium 

Berbagai Pengenceran Secara Intraperitoneal Terhadap Jumlah Sel Makrofag 

Aktif Pada Mencit (Mus Musculus). Penelitian ini di bawah bimbingan Dr. Tjuk 

Imam Restiadi, drh., M.Si. selaku dosen pembimbing utama dan Arimbi, drh., M.Kes. 

selaku dosen pembimbing serta. Penelitian ini juga dibawah bimbingan penelitian 

Prof. Dr. Dewa Ketut Meles, drh., M.Si. selaku ketua penelitian. 

 Salmonellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Genus 

Salmonella yang termasuk dalam Family Enterobacteriacea dan mempunyai lebih 

dari 2400 jenis serotipe. Salmonella typhimurium merupakan serotipe yang dapat 

diisolasi baik dari hewan maupun dari manusia. 

 Salmonella typhimurium dapat menyebabkan gastroenteritis dan keracunan 

makanan pada manusia serta berbagai infeksi seperti enterocolitis dan septicemia  

pada hewan. Pada babi, salmonellosis tidak menimbulkan gejala klinis yang jelas, 

septikemia juga jarang terjadi namun mampu menyebabkan enterocolitis parah yang 

ditandai dengan tingkat morbiditas tinggi tetapi tingkat mortalitas rendah. Pada sapi, 

salmonellosis menimbulkan gejala klinis seperti diare, disentri, infeksi sendi, radang 

paru-paru kronis, aborsi, dan kematian mendadak akibat septikemia. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Salmonella typhimurium merupakan bakteri yang dapat 

menimbulkan dampak cukup berbahaya bagi kesehatan hewan maupun manusia. 
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Salmonella typhimurium merupakan kuman batang bergerak, gram negatif, dan 

bersifat fakultatif intraseluler yang mudah difagositosis tetapi tidak dapat dihancurkan 

sehingga sulit untuk dibunuh. Karena hidup intraseluler maka antibodi, komplemen 

dan sel granulosit tidak dapat mencapai kuman tersebut. Cara untuk membunuh 

kuman ini adalah dengan memacu fungsi makrofag sehingga teraktivasi untuk 

menghancurkan dan mengeliminasi bakteri tersebut. 

 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. ID 50 dari tiap organisme berbeda-

beda tergantung dari faktor virulensi mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa semakin tinggi pengenceran 

bakteri Salmonella typhimurium yang diinfeksikan, maka semakin sedikit jumlah sel 

makrofag aktif dan mengetahui berapa besar ID 50 Salmonella typhimurium dalam 

berbagai pengenceran yang diinfeksikan secara intraperitoneal yang mampu 

mengaktivasi makrofag dalam memfagosit bakteri. 

Hewan percobaan yang digunakan adalah 24 ekor mencit strain Balb/C, 

kemudian dibagi dalam enam kelompok K, P1, P2, P3,P4 dan P5. Pada hari ke-8, 

kelompok kontrol mencit hanya diberi aquadest selama lima hari dan kelompok 

perlakuan mencit diinfeksi bakteri Salmonella typhimurium secara intraperitoneal 

yang terbagi dalam lima pengenceran selama lima hari, yaitu P1 pengenceran 
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    sel/ml, P2 pengenceran      sel/ml, P3 pengenceran      sel/ml, P4 pengenceran 

     sel/ml, dan P5 pengenceran       sel/ml. Pembedahan pada mencit dilakukan 

pada hari ke-13 setelah proses adaptasi selama tujuh hari. Kemudian dianjutkan 

dengan pengambilan cairan peritoneum, pembuatan preparat ulasan cairan 

peritoneum, setelah itu dilanjutkan dengan penghitungan jumlah sel makrofag yang 

aktif melakukan proses fagositosis, lalu penghitungan ID 50 Salmonella typhimurium. 

Data jumlah sel makrofag aktif dianalisis dengan menggunakan uji statistik 

parametrik, yaitu menggunakan ANOVA pada tingkat kepercayan 5% dan apabila 

terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan dilanjutkan dengan uji Duncan. 

Hasil uji statistik Analysis Of Variance (ANOVA) menunjukkan perbedaan 

yang nyata (p < 0.05) pada jumlah sel makrofag aktif pada semua kelompok 

perlakuan yang dipengaruhi oleh berbagai pengenceran. Selanjutnya dilakukan uji 

Duncan dengan hasil yang diperoleh menunjukkan perlakuan K berbeda nyata (p < 

0.05) dengan kelompok P1, P2, P3, P4, dan P5. Hasil perlakuan K menunjukkan 

jumlah sel makrofag aktif yang paling rendah dibandingkan dengan kelompok P1, P2, 

P3, P4, dan P5. Pada P1, P2, P3, P4, P5 Menurut hasil penelitian, semakin tinggi 

pengenceran bakteri Salmonella typhimurium maka semakin berkurang jumlah sel 

makrofag aktif pada cairan peritoneum mencit yang diinfeksi bakteri Salmonella 

typhimurium secara intraperitoneal. 

Penghitungan ID 50 Salmonella typhimurium didapatkan berdasarkan 

pengamatan terhadap jumlah makrofag yang aktif melakukan proses fagositosis pada 
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mencit yang diinfeksi berbagai pengenceran. Hasil yang didapat adalah 2,9 x     sel/ 

ml. Hal ini berarti bahwa sebesar 2,9 x     sel/ ml Salmonella typhimurium 

dibutuhkan untuk menginfeksi 50% dari total populasi mencit dalam percobaan ini. 

Dengan adanya infeksi dari Salmonella typhimurium, maka sistem imun yang bekerja 

adalah makrofag. Maka sebesar 2,9 x     sel/ ml Salmonella typhimurium daapat 

mengaktivasi makrofag untuk melakukan fagositosis terhadap bakteri. 
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