
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Staphylococcus epidermidis 

2.1.1 Definisi dan Taksonomi  

Staphylococcus epidermidis merupakan sebagian besar flora 

normal pada kulit manusia, saluran pencernaan makanan. Kuman ini juga 

dapat ditemukan di udara dan lingkungan di sekitar kita. Kadang-kadang 

menyebabkan infeksi, sering berkaitan dengan alat implan, seperti protesis 

sendi, shunt, dan kateter intravaskuler, terutama pada pasien-pasien yang 

sangat muda, tua,  dan luluh imun (immunocompromised)9 

Menurut Jawetz et al (2010) klasifikasi Staphylococcus epidermidis 

adalah sebagai berikut: 

 Divis : Eukariota 

Kelas : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales  

Famili : Micrococcaceae 

Genus : Staphylococcus  

Spesies : Staphylococcus epidermidis9 

9 
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Gambar 1. Staphylococcus epidermidis 27 

2.1.2 Morfologi  

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri Gram positif, tidak 

bergerak, tidak berspora, pada media kultur padat berbentuk kokus 

berkelompok tidak teratur, susunannya mirip anggur, menonjol, berkilau, 

tidak menghasilkan pigmen, berwarna putih porselen sehingga 

Staphylococcus epidermidis disebut Staphylococcus albus.1,9 Bakteri ini 

tumbuh optimum pada suhu 30-37oC dan tumbuh baik pada NaCl 1-7%.28 

Koloni diameter 1-2 mm, bersifat anaerob fakultatif  yang bisa tubuh dengan 

respirasi aerobik atau dengan fermentasi.29,30 

Staphylococcus epidermidis tidak mempunyai protein A pada 

dinding selnya, bersifat koagulase negatif, yang membedakannya dengan  
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Staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermidis memanfaatkan 

glukosa, fruktosa, sukrosa, dan laktosa untuk membentuk produk asam 

secara aerobik, tidak memfermentasikan manitol. Staphylococcus 

epidermidis sensitif terhadap novobiosin, dan tes ini membedakannya 

dengan Staphylococcus saprophyticus, yang juga koagulase negatif, tetapi 

resisten novobiosin.29 

2.1.2 Patogenitas  

 Staphylococcus epidermidis terdapat sebagai flora normal pada kulit 

manusia dan pada umumnya tidak menjadi masalah bagi orang normal yang 

sehat. Patogenitasnya merupakan efek gabungan dari berbagai macam 

metabolit yang dihasilkannya.1 Akan tetapi, kini organisme ini menjadi 

patogen oportunitis yang menyebabkan infeksi nosokomial pada persendian 

dan pembuluh darah. Staphylococcus epidermidis memproduksi toksin atau 

zat racun. Bakteri ini juga memproduksi semacam lendir yang 

memudahkannya untuk menempel dimana-mana, termasuk di permukaan 

alat-alat yang terbuat dari plastik atau kaca. Lendir tersebut membuat 

Staphylococcus epidermidis lebih tahan terhadap fagositosis (salah satu 

mekanisme pembunuhan bakteri oleh sistem kekebalan tubuh) dan beberapa 

antibiotika tertentu.31 

 Infeksi stafilokokus terlokalisasi tampak seperti jerawat, infeksi 

folikel rambut atau abses. Biasanya terdapat reaksi inflamasi hebat yang 

nyeri, terlokalisasi, mengalami supurasi sentral, dan sembuh dengan cepat 

jika pus didrainase. Dinding fibrin dan sel disekeliling pusat abses 
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cenderung mencegah penyebaran organisme dan sebaiknya tidak didrainase 

dengan manipulasi atau trauma.9 

2.2 Infeksi Nosokomial 

2.2.1  Pengertian  

  Kata nosokomial berasal dari bahasa Yunani, dari kata nosos yang 

artinya penyakit, dan komeo yang artinya merawat. Nosokomion berarti tempat 

untuk merawat/rumah sakit. Jadi infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai 

infeksi yang diperoleh atau terjadi di rumah sakit dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapat tanda-tanda 

klinik infeksi tersebut. 

b. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit, tidak sedang dalam 

masa inkubasi infeksi tersebut. 

c. Tanda-tanda klinik infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 3x24 

jam sejak mulai perawatan. 

d. Infeksi tersebut bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya. 

e.  Bila saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi, dan 

terbukti infeksi tersebut didapat penderita ketika dirawat di Rumah Sakit 

yang sama pada waktu yang lalu, serta belum pernah dilaporkan sebagai 

infeksi nosokomial.32  
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2.2.2 Patogenitas 

Infeksi nosokomial paling sering disebabkan oleh virus, jamur, 

parasit dan bakteri. Berikut beberapa jenis penyebab infeksi nosokomial: 

Tabel 2.  Mikroorganisme penyebab infeksi nosokomial.33 

Lokasi Jenis mikroorganisme Persentase 

Saluran kemih 

 

 

 

Luka operasi 

 

 

 

 

 

Darah 

Gram-negative enteric  

Jamur 

Enterococci  

Staphylococcus aureus 

Pseudomonas  

Coagulase-negative Staphylococci  

Enterococci, jamur, Enterobacter, 

dan Escherichia coli 

Coagulase-negative Staphylococci  

Enterococci  

Jamur  

Staphylococcus aureus  

Enterobacter species  

Pseudomonas  

50% 

25% 

10% 

20% 

16% 

15% 

< 10% 

 

40% 

11,2% 

9,65% 

9,3% 

6,2% 

4,9% 

 

Faktor predisposisi terjadinya infeksi nosokomial pada seseorang 

antara lain: faktor luar (petugas pelayanan medis seperti dokter, perawat, 

bidan, petugas laboratorium yang kurang melakukan higiene tangan, 

lingkungan rumah sakit yang kotor, tidak dilakukan disenfeksi pada alat-

alat pemeriksaan), faktor intrinsik (status imun yang rendah pada usia lanjut 

dan bayi prematur); faktor keperawatan misalnya pada perawatan pasien 

yang terlalu lama di rumah sakit; tindakan invasif (intubasi endotrakea, 

pemasangan kateter, pipa saluran bedah, dan trakeostomi); pemakaian obat 

imunosupresif dan antimikroba; transfusi darah berulang dan faktor mikroba 

seperti tingkat kemampuan invasi, tingkat kemampuan merusak jaringan, serta 
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lamanya paparan (lengh of exposure) dengan sumber penularan (reservoir) 

pada penderita.34,35  

Penularan oleh patogen di rumah sakit dapat melalui: 

1. Penularan melalui kontak merupakan bentuk penularan yang sering dan 

penting infeksi nosokomial. Ada 3 bentuk, yaitu kontak langsung 

(kontak tubuh dengan tubuh antara pejamu yang rentan dengan yang 

terinfeksi); kontak tidak langsung (kontak pada pejamu yang rentan 

dengan benda yang terkontaminasi misalnya jarum suntik, pakaian, dan 

sarung tangan) dan melalui droplet (terjadi pada individu yang 

terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau melalui prosedur medis tertentu, 

misalnya bronkoskopi). 

2. Penularan melalui udara yang mengandung mikroorganisme yang 

mengalami evaporasi, atau partikel debu yang mengandung agen 

infeksius. Sebagai contoh mikroorganisme Legionella, Mycobacterium 

tuberculosis, Rubeola, dan virus varisela.  

3. Penularan melalui makanan, air, obat-obatan dan peralatan yang 

terkontaminasi. 

4. Penularan melalui vektor, misalnya nyamuk, lalat, tikus, dan kutu.36 
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Gambar 2. Rantai penularan infeksi nosokomial37 

Proses penyebaran infeksi nosokomial ke dalam tubuh melalui 

tahapan pertama mikroba patogen bergerak menuju ke pejamu atau 

penderita dengan mekanisme penyebaran langsung dan tidak , kemudian 

mikroba menginvasi ke jaringan atau organ penjamu melalui lesi kulit 

(Hepatitis B); melalui kerusakan atau lesi mukosa saluran urogenital karena 

tindakan invasif seperti, tindakan katerisasi, sitoskopi, dan tindakan 

ginekologi; melalui rongga hidung menuju saluran nafas seperti batuk atau 

bersin (virus influenza,  M.Tuberculosis); melalui mulut masuk ke dalam 

saluran cerna pada makanan dan minuman yang terkontaminasi, selanjutnya 

mikroba patogen berkembang biak (melakukan multiplikasi) disertai 

dengan tindakan destruktif terhadap jaringan yang mengakibatkan 

perubahan morfologis dan gangguan fisiologis jaringan.38 
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2.2.3 Klasifikasi dan Gejala Klinis 

Infeksi nosokomial dikelompokan berdasarkan tempat distribusinya 

dan kriteria diagnosisnya:  

Tabel 3. Tabel klasifikasi dan kriteria diagnosis infeksi nosokomial39 

Jenis Infeksi 

Nosokomial 
Kriteria Diagnosis 

Infeksi luka 

operasi  

Terdapat cairan purulen, abses, atau selulitis 

pada luka operasi sampai satu bulan setelah 

operasi 

Infeksi traktus 

urinarius 

Kultur urin kuantitatif (≥105 

mikroorganisme/ml, dengan maksimum 2 

spesies bakteri terisolasi). 

Infeksi pernafasan 

Terdapat minimal 2 tanda gangguan pernafasan 

muncul saat dirawat di rumah sakit: 

- batuk 

- dahak purulen 

- infiltrasi baru di dada dengan pemeriksaan 

radiografi konsisten dengan infeksi 

Peradangan 

pembuluh darah 

akibat kateter 

Lymphangitis atau infeksi purulen pada lokasi 

pemasangan  kateter 

Septicemia  Demam, setidaknya satu kali kultur darah positif 

 

Tanda dan gejala sistemik infeksi nosokomial sama dengan infeksi 

lainnya, yaitu demam, takikardia, takipneu, ruam kulit, dan malaise.40 Gejala 

dan tanda tersebut timbul dalam waktu 48 jam atau lebih setelah pasien di 

rawat di rumah sakit, atau dalam 30 hari setelah pasien keluar dari rumah 

sakit.34 

2.2.4 Pencegahan   

Upaya pencegahan terhadap terjadinya infeksi nosokomial di 

rumah sakit yaitu untuk menghindarkan terjadinya infeksi selama pasien 

dirawat di rumah sakit.  
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Adapun bentuk upaya pencegahan yang dilakukan antara lain:41  

1. Menjaga Kebersihan Tangan/Hand Hygiene 

Tindakan pembersihan tangan dapat berupa mencuci tangan 

mengunakan sabun dan air mengalir, cuci tangan dengan antiseptik, 

alcohol-based handrub, maupun asepsis sebelum tindakan bedah. Terdapat 

dua teknik yang diakui yaitu menggosok tangan dengan alcohol-based 

handrub digunakan untuk antiseptis rutin saat tangan tidak terlihat kotor, 

dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir digunakan saat tangan 

terlihat kotor atau setelah menggunakan toilet.42 

Hand hygiene bermanfaat untuk membunuh flora normal yang 

biasa ditemukan dan berkembang di tangan manusia tanpa adanya 

kontaminasi (resident flora) yaitu Staphylococcus koagulase negatif, 

Corynebacterium sp, Micrococcus sp, dan Propionibacterium sp., dan flora 

normal di tangan saat kontaminasi (transient flora) yaitu Eschericia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter sp, 

Staphylococcus aureus, dan Candida sp.43  

Indikasi dilakukan hand hygiene di rumah sakit  adalah sebelum 

dan sesudah kontak dan melakukan tindakan pada pasien (memandikan 

pasien, mengganti balutan luka, kontak dengan pasien selama pemeriksaan 

harian); sebelum dan sesudah membuang wadah sputum, sekret ataupun 

darah, sebelum dan sesudah menangani peralatan pada pasien seperti infus 

set, kateter, kantung drain urine, tindakan operatif kecil dan peralatan 

pernafasan; sebelum dan sesudah ke kamar mandi, sebelum dan sesudah 
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makan, pada saat tangan kotor, sebelum dan sesudah bertugas di sarana 

kesehatan.3  

Prosedur standar mencuci tangan di bagi menjadi dua cara yaitu: 

a. Mencuci tangan mengunakan sabun dan air mengalir dalam waktu 40-

60 detik 

  

Gambar 3. Langkah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun44 

Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan langkah 

membasahi kedua telapak tangan; mengambil sabun secukupnya; mengusap 

dan menggosok kedua telapak tangan; mengusap dan menggosok kedua 

punggung tangan secara bergantian; tidak lupa jari tangan hingga sela-sela 

jari; membersihkan ujung jari dengan mengatupakan; menggosok dan 
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memutar kedua ibu jari yang tergenggam bergantian; meletakkan ujung jari 

ke telapak tangan kemudian memutar; memberihkan kedua pergelangan 

tangan; membilas seluruh bagian tangan dengan air mengalir; 

mengeringakan tangan menggunakan handuk atau tisu; dan menutup keran 

menggunakan handuk atau tisu.  

b. Alcohol-based handrub dengan waktu  20-30 detik 

 

Gambar 4. Langkah menggunakan alcohol-based handrub44 

Alcohol-based hanrub dilakukan dengan beberapa langkah yaitu 

menggosok bagian dalam telapak tangan; menggosok punggung tangan 

bergantian; menggosok sela-sela jari tangan; menggosok ruas jari tangan 
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dengan mengkaitkan kedua tangan; menggosok ibu jari tangan bergantian 

dan menggosok ujung jari tangan.3 

Sedangkan pada praktek dokter gigi World Health Organization 

(WHO) telah mencangakan "Five Moments of Hand Hygiene in the 

Dentistry"  bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan praktik 

kebersihan tangan petugas layanan kesehatan pada saat yang tepat dan 

dengan cara yang benar untuk membantu mengurangi penyebaran infeksi 

yang berpotensi mengancam jiwa di fasilitas layanan kesehatan. Pelayanan 

kesehatan pada klinik dokter gigi melakukan kebersihan tangan pada waktu-

waktu tertentu dalam perawatan pasien yaitu pada saat sebelum menyentuh 

pasien; sebelum prosedur bersih / aseptik; setelah kejadian eksposur cairan 

tubuh; setelah menyentuh pasien dan setelah menyentuh lingkungan pasien. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5. Hand Hygiene in Dental Care 45 
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Kementerian Kesehatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 

Bina Upaya Kesehatan No: HK.02.04/II/1179/2012HK tentang Standar 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi upaya untuk melindungi 

pasien dan dokter gigi. Berdasarkan standar pencegahan dan pengendalian 

infeksi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan 

upaya pencegahan infeksi nosokomial dilakukan dengan imunisasi, 

kebersihan tangan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu 

masker, sarung tangan, kaca mata pelindung dan baju pelindung.46 

2. Disinfeksi dan sterilisasi di rumah sakit 

Disinfeksi diartikan sebagai proses menurunkan jumlah 

mikroorganisme penyebab penyakit atau yang berpotensi patogen dengan 

cara fisika atau kimiawi.  Metode desinfeksi yang digunakan adalah dengan 

cairan senyawa klorin, alkohol, glutaraldehid, hidrogen peroksida, 

formaldehid, senyawa fenol, dan yodium.  

Sterilisasi adalah suatu proses perlakuan terhadap bahan atau 

barang dimana pada akhir proses tidak dapat ditunjukkan adanya 

mikroorganisme hidup pada bahan atau barang tersebut. Sterilisasi dapat 

dilakukan dengan cara pemanasan basah (dengan dimasak pada air 

mendidih, dengan menggunakan uap air pada suhu 100ºC, dengan uap air 

jenuh pada tekanan tinggi atau autoclave), dan panas kering (dengan 

pemijaran dan udara kering atau oven). bahan kimia (gas etilen oksida, dan  
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formaldehid; penyinaran dengan sinar Ultraviolet, sinar Gama, sinar X dan 

sinar katoda; penyaringan dengan polimer selulosa dan High efficiency 

particular air (Hepa) untuk ruangan aseptik juga disterilkan dengan cara 

penyaringan ini.41 

3. Sanitasi lingkungan rumah sakit  

Tujuan sanitasi lingkungan ialah membunuh pencemaran oleh 

mikroba dari permukaan. Pengurangan mikroba paling baik dicapai dengan 

kombinasi pergeseran dan penggosokan, serta air dan detergen, apabila 

pencemarannya hebat ditambah dengan disinfektan. Kain pel harus dicuci 

dan dikeringkan baik-baik setiap hari untuk mengurangi pencemaran. 

Permukaan benda-benda lain selain lantai, dapat dibersihkan paling baik 

dengan cara menyemprotkan suatu larutan encer deterjen disinfektan dan 

kemudian menyekanya dengan lap sekali pakai atau kain bersih.47  

2.3 Staphylococcus epidermidis pada Infeksi Nosokomial 

2.3.1 Epidemiologi  

Sejumlah studi epidemiologi di Amerika Serikat dan di Eropa 

memberi bukti bahwa Staphylococcus sp  menjadi penyebab infeksi yang 

paling parah rumah sakit. Sebagian besar infeksi ini terjadi bersamaan 

dengan penggunaan alat kesehatan, menginfeksi pasien luluh imun, 

terutama di unit perawatan intensif menyebar di lingkungan bedah dan 

onkologi, pengobatan yang menyebabkan resistensi antibiotik dan  
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perangkat medis yang terkontaminasi. Data yang diperoleh baru-baru ini di 

unit perawatan intensif di Jerman menunjukkan bahwa Staphylococcus sp 

adalah penyebab paling dari sepsisemia terkait kateter (33,9%), diikuti oleh 

S. aureus dengan 15,4%.48 ,49 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Berperan 

A. Mekanisme perlekatan dan pembentukan biofilm 

Staphylococcus sp mampu mengikat berbagai matriks 

ekstraselular protein, bagian jaringan, dan pada faktor larut yang melapisi 

peralatan medis setelah implantasi disebabkan memiliki protein di 

permukaan yang dapat mengikat kolagen, fibronektin, fibrinogen, dan 

komponen lainnya yaitu LPXTG (urutan asam amino pada C-terminus). 

LPXTG ini merupakan protein untuk target enzim sortase yang kovalen 

menghubungkan protein ke peptidoglikan dari dinding sel termasuk 

menghubungkan dengan Autolysin Protein S. epidermidis (AtlE) dan 

Staphylococcus saprophyticus (Aas) pada permukaan polimer dan 

vitronektin. Secara umum, biofilm terdiri dari bakteri yang tertanam dalam 

ekstraselular matriks. Biofilm melindungi bakteri dari kondisi eksternal 

yang tidak menguntungkan sebagai nutrisi keterbatasan, stres oksidatif, 

panas dan osmotik serta pengaruh antibiotik dan sumber infeksi yang 

bertahan dan kambuh. Pembentukan biofilm Staphylococcus sp dimediasi 

oleh gen icaADBC yang mengkode enzim yang diperlukan untuk sintesis 

Polysaccharide Intercellular Adhesin O-sucinoylatin (PIA) yang tersebar 
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luas di S. epidermidis yang menyebabkan infeksi dengan ikatan polimer. 

Beberapa starin Staphylococcus sp memebentuk biofilm dengan 

Accumulation-associated protein (Aap), Aap juga berfungsi untuk 

mecegah fagositosis; Biofilm associated protein (Bap), merupakan faktor 

virulensi yang dapat meningkatkan pembentukan biofilm; dan 

Extracellular matrix binding protein (Embp), yang dapat mempengaruhi 

akumulasi biofilm dan perlekatan fibronektin.50 Produksi biofilm dianggap 

sebagai faktor virulensi utama terutama untuk S. epidermidis dan mungkin 

juga merupakan faktor penting untuk diskriminasi antara strain flora kulit 

dan mereka yang bertanggung jawab atas infeksi.51 

B. Resistensi Antibiotik 

Mayoritas infeksi stafilokokus nosokomial disebabkan oleh 

multiresistan isolat yang jumlahnya masih terus meningkat. Antibiotik 

seperti beta-laktam, eritromisin, klindamisin, tetrasiklin dan 

aminoglikosida tidak efektif dalam infeksi ini. Sebuah studi di Eropa 

Tengah mengungkapkan 15,2% isolat S. aureus nosokomial dan 54% 

Staphylococcus sp resisten terhadap oksasilin. Resistensi terhadap nafsilin 

(dan terhadap metisilin dan oksasilin) diatur oleh urutan suatu gen yang 

ditemukan pada regio kromosom yang disebut Staphylococcal Casette 

Chromosome mec (SCCmec). Secara spesifik gen mecA pada lokus ini 

menyandi Penicillin Binding Protein 2a (PBP2a) berafinitas rendah yang 

bertanggung jawab atas resitensi. Terdapat SCCmec yang berbeda, tipe I, 

II, III berkaitan dengan infeksi yang ada di rumah sakit dan juga dapat 
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mengandung gen yang menyandi resistensi terhadap antimikroba 

lainnya.9,51 

C. Fenotif dan Variabel Genetik 

Ekspresi gen heterogen bisa diamati pada strain S. aureus klinis dan 

S. epidermidis kemampuan untuk adaptasi Staphylococcus sp terhadap 

perubahan kondisi lingkungan. Secara khusus, pembentukan biofilm S. 

epidermidis ditandai variasi fenotipik. Fenomena lain strain S. aureus klinis 

dan S. epidermidis adalah adanya Small Colony Variant (SCV). SCV 

Staphylococcus sp ditemukan terutama terkait dengan infeksi sendi 

prostetik dan implan. Small Colony Variant  (SCV) dapat diinduksi invitro 

dengan konsentrasi antibiotik subinhibit. Kerusakan pada jalur 

pembentukan hemin dan/ atau menadione diwakili oleh basis molekul dari 

fenotip SCV yang menyebabkan produksi enzim pernafasan pada sel bakteri 

berubah. Sebagai hasilnya, kurangnya tingkat pertumbuhan, resistensi yang 

lebih tinggi terhadap antibiotik aminoglikosida dan berkurangnya produksi 

eksoprotein. Produksi toksin yang tidak berbahaya mencegah perusakan 

eukariotik sel di lingkungan sekitar dan memungkinkan bakteri memasuki 

sel epitel dan untuk bertahan secara intraselular. Small Colony Variant 

(SCV) dapat dengan mudah kembali ke fenotip normal dan merupakan 

reservoir bakteri dari sejumlah kecil agen infeksius Staphylococcus sp 

sebagai Emerging Pathogens penyebab utama rekuren dan infeksi 

kronis.14,52 
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2.4 Asap Cair 

2.4.1 Pengertian  

Asap cair adalah hasil proses kondensasi atau pengembunan uap 

hasil pembakaran secara langsung atau tidak langsung. Beberapa bahan 

baku yang dapat dikondensasi membentuk asap cair adalah bonggol jagung, 

sekam padi, ampas tebu, kulit kacang tanah, tempurung, dan serabut 

kelapa.18 Selama proses pirolisis senyawa selulosa akan menghasilkan 

karbonil dan asam asetat serta homolognya, senyawa lignin akan 

menghasilkan fenol dan tar dan senyawa hemiselulosa akan menghasilkan 

furfural, furan, dan asam karboksilat. Setiap jenis kayu atau bahan akan 

menghasilkan asap cair dengan komposisi jumlah senyawa yang berbeda.53  

 

 

Gambar 6. Produk asap cair54 

 

 

 

 

Grade 1 Grade II Grade III 
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Asap cair dibagi menjadi beberapa grade (kelompok), yaitu: 

1. Grade pertama spesifikasinya: warna bening, aroma tidak kuat. Asap 

cair grade pertama merupakan asap cair yang paling bagus kualitasnya 

dan tidak mengandung senyawa yang berbahaya lagi untuk 

diaplikasikan untuk produk makanan. Digunakan untuk pengawet mie, 

ikan, daging ayam, daging sapi, tahu, bakso, dan bumbu-bumbu 

barbeque.  

2. Grade kedua spesifikasinya: warna bening kekuningan, aroma kurang 

kuat. Digunakan untuk pengawet mie, daging ayam, daging sapi, tahu, 

ikan, asap/bandeng asap.  

3. Grade ketiga spesifikasinya: warna kuning kecoklatan, aroma kuat. 

Asap cair grade ketiga tidak dapat digunakan untuk pengawet makanan, 

karena masih banyak mengandung tar yang karsinogenik hanya bisa 

digunakan untuk penghilang bau pada lateks karet dan pengawet kayu 

supaya tahan terhadap rayap.55  

2.4.2 Kandungan  

Asap cair tempurung kelapa mengandung lebih dari 400 komponen 

dan memiliki fungsi sebagai penghambat perkembangan bakteri yang cukup 

aman sebagai pengawet alami, antara lain asam, fenolat dan karbonil.56 

Komposisi kimia asap cair tempurung kelapa adalah fenol 5,13%; karbonil 

13,28%; asam 11,39%; senyawa fenol 2, 10-5,13% , dan memiliki 7 macam 

senyawa dominan yaitu fenol, 3-metil-1,2-siklopentadion, 2-metoksifenol, 

2-metoksi-4metilfenol, 2,6-dimetoksi-fenol, 4 etil-2-metoksifenol dan 2,5-
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dimetoksi-benzilalkohol. Fraksi netral asap kayu juga mengandung fenol 

yang juga dapat berperan sebagai antioksidan seperti guaikol (2-metoksi 

fenol) dan siringol (1,6-dimetoksi fenol).23 

Senyawa penyusun asap cair dapat dipisahkan berdasarkan titik 

didihnya. Titik didih senyawa-senyawa pendukung sifat fungsional asap 

cair dalam keadaan murni dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. Titik didih senyawa-senyawa pada asap cair 57 

Senyawa Titik Didih (oC,760 mmHg) 

Fenol 

Guanikol 

4-metilguanikol 

Eugenol 

Siringol 

Furfural 

Piroketakol 

Hidroquinon 

Isoeugenol 

 

205 

211 

244 

267 

162 

240 

285 

266 

Karbonil 

Glioksal 

Metilglioksal 

Glioksaldehid 

Diasetil 

Formaldehid 

 

51 

72 

97 

88 

21 

Asam 

Asam asetat 

Asam butirat 

Asam propionat 

Asam isovalerat 

 

118 

162 

141 

176 

2.4.3 Manfaat  

Berbagai komponen kimia asap cair dapat berperan sebagai 

antioksidan dan antimikroba serta memberikan efek warna dan citarasa khas 

asap pada produk pangan.  
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Manfaat yang diperoleh dari asap cair adalah sebagai berikut:23 

1.  Aktivitas Antioksidan 

Adanya senyawa fenol dalam asap cair bersifat sebagai antioksidan, 

yang dapat menghambat kerusakan pangan dengan cara mendonorkan 

hidrogen. Fenol dalam jumlah yang sangat kecil efektif untuk menghambat 

autooksidasi lemak oleh oksigen.58  

2. Aktivitas Antibakterial  

Peran bakteriostatik asap cair semula hanya disebabkan karena 

adanya formaldehid saja tetapi aktivitas dari senyawa ini tidak cukup 

sebagai penyebab semua efek yang diamati. Kombinasi antara komponen 

fungsional fenol dan asam-asam organik yang bekerja secara sinergis 

mencegah dan mengontrol pertumbuhan mikroba.  

3. Keamanan Produk Asap Cair 

Penggunaan asap cair yang diproses dengan baik dapat 

mengeleminasi komponen asap berbahaya yang berupa Hidrokarbon 

Polisiklis Aromatis (HPA) yang terbukti bersifat karsiogenik pada dosis 

tinggi. Melalui pembakaran terkontrol, aging, dan teknik pengelolaan yang 

semakin baik, tar dan fraksi minyak berat dapat dipisahkan sehingga produk 

asap cair yang dihasilkan mendekati bebas HPA. 
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4. Kemudahan dan Variasi Penggunaan 

Asap cair bisa digunakan dalam bentuk cairan, maupun fasa pelarut 

minyak dan bentuk serbuk sehingga memungkinkan penggunaan asap cair 

yang lebih luas dan mudah untuk berbagai produk.21,56  

2.4.4 Pengaruh Asap Cair terhadap Staphylococcus epidermidis 

  Peran asap cair terhadap pertumbuhan bakteri didapatkan dari aksi 

mekanis serta komponen kimia dalam kandungannya.  Senyawa yang 

terkandung dalam asap antara lain senyawa fenol, karbonil, asam organik. 

1. Fenol atau asam askorbat atau benzenol 

 Merupakan zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas, 

bersifat korosif terhadap jaringan, tahan terhadap pemanasan, 

pengeringan, tidak terpengaruh oleh bahan-bahan organik, namun 

kurang efektif terhadap spora, standar pembanding untuk menentukan 

aktivitas suatu disinfektan. Senyawa fenol menghambat pertumbuhan 

populasi bakteri dengan memperpanjang fase lag secara proporsional di 

dalam tubuh atau di dalam produk. Pada konsentrasi rendah, daya bunuh 

fenol mempresentasikan protein secara aktif, dan merusak membran sel 

dengan menurunkan tegangan permukaannya. 

 Senyawa fenol dan turunannya dapat mendenaturasikan 

protein Staphylococcus epidermidis dan merusak membran sel, fenol 

berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen sehingga 

mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Tidak stabilnya dinding 

sel dan membran sitoplasma bakteri menyebabkan fungsi permeabilitas 
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selektif, fungsi pengangkutan aktif, pengendalian susunan protein dari 

sel bakteri menjadi terganggu. Gangguan integritas sitoplasma berakibat 

pada lolosnya makromolekul dan ion dari sel, sel bakteri menjadi 

kehilangan bentuk nya dan terjadilah lisis.59 

2. Karbonil  

 Senyawa-senyawa karbonil dalam asap memiliki peranan 

pada pewarnaan, citarasa produk asapan, dan menginhibisi pertumbuhan 

bakteri dengan penetrasi pada dinding sel bakteri dan mengaktifasi 

enzim-enzim yang ada di sitoplasma dan membran sitoplasma. 

3. Senyawa asam organik  

 Senyawa asam ini antara lain adalah asam asetat, propionat, 

butirat, valerat dan isobutirat. Kandungan asam pada asap cair sangat 

efektif dalam mematikan dan menghambat pertumbuhan bakteri pada 

produk makanan, dengan cara senyawa asam ini menembus dinding sel 

bakteri yang menyebabkan sel bakteri menjadi lisis dan mati.18 

  Asap cair akan menurunkan pH sehingga dapat 

memperlambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis, pada pH 4,0 

asap cair mampu menghambat semua bakteri pembusuk dan patogen, 

sedangkan pada pH tinggi sekitar 6,0 penghambatan asap cair terhadap 

pertumbuhan bakteri mulai berkurang.22 
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2.4.5 Pengaplikasian Asap Cair sebagai Antibakteri   

Asap cair mempunyai beberapa keunggulan, yaitu memiliki aktivitas 

antibakteri, penggunaan lebih mudah, dosis dapat diatur, dan tidak 

mengandung komponen- komponen yang berbahaya seperti tar yang 

mengandung hidrokarbon aromatik, termasuk benzo[a]ppirene. 

Benzo[a]pirene merupakan salah satu senyawa Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbon (PAH) yang diketahui bersifat karsinogenik dan biasa 

ditemukan pada produk pengasapan.56  Kadar benzo[a]pirene pada seafood 

asap dengan asap cair mencapai 0,32 µg/kg pada ikan makarel dan 0,34 

µg/kg pada ikan tuna. Kadar benzo[a]pyrene pada ikan asap dengan asap 

cair tersebut masih jauh berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan 

oleh European Commission 2003 yaitu 10 µg/kg. Sehingga aman untuk 

digunakan sebagai pengawet makanan.60 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2001, asap cair 

tempurung kelapa dengan nilai Lethal Dose (LD) 50 lebih besar dari 15.000 

mg/kg, maka termasuk bahan yang tidak toksik dan aman digunakan untuk 

produk pangan. Hasil uji keamanan asap cair tempurung kelapa menyatakan 

bahwa nilai LD 50 asap cair tempurung kelapa lebih besar dari 15.000 

mg/kg bobot badan mencit berasal dari pembuatan arang tempurung kelapa 

pada suhu di bawah 400OC sehingga dikategorikan sebagai bahan yang tidak 

toksik dan aman digunakan untuk produk pangan.23  
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 Ketahanan bakteri terhadap perlakuan asap sangat berbeda-beda, 

ada yang sangat peka (bakteri patogen dan pembusuk) dan ada yang sangat 

tahan seperti micrococcus dan bakteri asam laktat, sedangkan pada pH 

sekitar 6,0 aktivitas antimikroba asap cair mulai berkurang. Asap lebih 

efektif menghambat pertumbuhan sel vegetatif daripada menghambat 

pertumbuhan spora bakteri dan aktivitas germisidal asap akan meningkat 

dengan naiknya suhu dan konsentrasi asap.57 
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KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS 

 

2.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  7.  Kerangka teori 
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kerangka konsep 

2.7. Hipotesis 

Pemberian asap cair pada konsentrasi tertentu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan koloni bakteri Staphylococcus epidermidis. 
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