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ABSTRAK
Penelitianini bertujuanuntuk mernbandingkan
efektivitasantarasterilisasimenggunakan
alkohol7002,
otoklaf, infrarnerahdan ozon terhadappertumbuhanbakteribersporaBacillus subtilis.Lima belasbuahjarum
jahit yang masing-masing
mengandungbiak murni Bacillussubtilis dimasukkanke dalamtabungsteril. Tiga
buah jarum digunakansebagaikontrol positif tanpa perlakuansterilisasi(Kelompok I), tiga buah jarum
disterilisasimenggunakan
alkohol 70% selama3 jam (KelompokII), tiga buahjarum disterilisasimenggunakan
inframerahselamal5 menit(kelornpokIII), tiga buahjarurndisterilisasimenggunakan
otoklaf selama20 menit
pada suhu lzl"C (Kelompok fV), dan tiga buah jarum disterilisasimenggunakanozon selama45 menit
(KelompokV). Hasil dari penelitianini menunjukkanbahwasterilisasidenganalkohol 70o/o,Bacillussubtilis
masih tetap turnbuh. Sterilisasidenganinframerahmenunjukkantidak ada pertumbuhanbakteri Bacillus
subtilis.Sterilisasidenganotoklaf satusampelpositif tumbuhsedangkan
dua sampelyang lain negatif(bakteri
tidak tumbuh),dan sterilisasidenganozon menunjukkanBacillus subtilis tetap tumbuh. Dari penelitianini
disimpulkanbahwasterilisasi menggunakan
inframerahadalahyang paling efektif diantarametodasterilisasi
yanglain.
Kata kunci : sterilisasi,alkohol inframerah,otoklaf,ozon,Bacillussubtilis
ABSTRACT
Sterilizationwas a processto destroyall microorganismlife. This researchwas aimedto comparethe
effectivity of alcohol70yo, infra red, autoclaveand ozoneto the growth of Bacillus subtilis.Fifteenneedles
containnaturaltertile of Bacillussubtiliseachput into steriltubes.Threeneedleswere usedas positivecontroV
without sterilizationprocess(GroupI), threeneedleswere sterilizedusing alcohol 70%;o
for 3 hoursand three
needleswere sterilizedusing infraredfor 15 minutes(GroupII), threeneedleswere sterilizedusing autoclave
for 20 minutesat temperatureof l2loC with 15 lb preasure(GroupIII), three needleswere sterilizedusing
infraredmachine(GroupIV) andthreeneedlesweresterilizedusingozone(GroupV). The resultof the research
showedthat in GroupI, II and V, all tubesshowedpositivegrowth of bacteria;Group III showedonly I tube
growthand GroupIV all tubesdid not showthe growthof bacteria.From all of the result,it be concludedthat
sterilizationusinginfra redwas the bestthananotherrnethodabove.
Keywords : sterilization,alcohol,infrared,autoclave,ozone,Bacillussubtilis
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PENDAHULUAN
Perkembangan Ilmu Bedah dimulai
sejak abadXIX di Eropa. Padawaktu itu belum
diketahui adanya mikroorganisme (kuman,
virus, riketsia, spora, jamur dan sebagainya)
yang dapat menyebabkan infeksi, sehingga
pada setiappenangananoperasimenjadi kurang
aseptik dan sering menimbulkan infeksi'
(Oswari, 2000). Operasi adalah tindakan
dan
meringankan
pembedahan untuk
menyembuhkan gejala penyakit, trauma dan
kelainan kongenital dengan menggunakanalatalat operasi. Beberapa hal yang pellu
diperhatikan selama penggunaan alat-alat
operasi adalah jenis, jumlah, kebersihanatar
sterilitas, tata letak dan kondisi alat. Alat-alat
operasiyang dipergunakanharus dipertahankan
sterilitasnyasampaipelaksanaanoperasi selesai
dan segera dibersihkan setelah selesai
digunakan. Saat ini, tersedia berbagai peralatan
sterilisasi dengan mekanisme kerja yang
masing-masing
dimana
berbeda-beda,
di
sendiri-sendiri
mempunyai keterbatasan
dalam penerapanpraktisnya. Proses sterilisasi
tersebut dapat dilakukan dengan uap panas,
larutan kimia, pemanasankering atau metode
gas. Metode yang dipilih biasanya tergantung
iifat materi yang akan disterilkan (Sabiston,
1992). Sterilisasi merupakan proses yang
menghancurkan semua bentuk kehidupan'
Suatu benda yang steril dipandang dari sudut
dari
bebas
artinYa
mikrobiologi,
mikroorganismehidup' Pada proses sterilisasi,
spora bakteri adalah yang paling resisten
diantara semua organisme hidup (Pelczar dan
Chan, 1938). Untuk mengetahuihal tersebut,
dalam
berspora
bakteri
diperlukan
pembuktiannya karena spora bersifat lebih
iahan terhadappengaruh luar yang tidak sesuai
dibandingkan dengan bakteri biasa (bentuk
vegetatif). Efektifitas sterilisasi tergantung
padajumlah dan jenis mikroorganisme,jumlah
dan jenis kontaminasi oleh zat lain, serta ada
perlindungan
tempat-tempat
tidaknya
pada alat
(misalnya
alat
mikroorganisme pada
yang bergigi) (Kalser dan Harry, 1948).
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Alkohol
Rumus kimia umum alkohol adalah
C"H,"*,OH. Dalam ilmu kimia, alkohol (atau
alkanol) adalah istilah yang umum untuk
senyawa organik apapun yang memiliki gugus
hidroksil COH) yang terikat pada atom karbon
juga terikat pada atom hidrogen dan atau atom
karbon lain. Alkohol merupakan denaturan"
protein, suatu sifat yang terutama memberikan
iktiuitar antimikrobial pada alkohol. Disarnping
itu, alkohol juga merupakan pelarut lipid
dapat merusak membran sel. Alkohol
sehingga
-umum
dipakai untuk sterilisasi adalah
yang
70% karena efektif
konsentrasi
uttottot
trr.*rnecahprotein yang ada dalam
miktnorganisme (Margono et al., 1993)'
Penggunaanpadaprosesdisinfeksi adalahuntuk
yang kecil, tangandan kulit. Ad'apun
permukaan
-keunggulan
golongan alkohol ini adalahsifatnya
yang stabil, tidak merusak material, dapat
dibiodegradasi, cocok untuk kulit dan hanya
sedikit hetturun aktivasinya bila berinteraksi
dengan protein. Sedangkan beberapa
kerugiannya adalah beresiko tinggi terhadap
api/ledakan dan sangat cepat menguap
(Rismana,2002).
Inframerah
Inframerah adalah cahayayang berguna
untuk konstituen radiasi hanya meliputi fraksi
kecil dari seluruh spektrum matahari. Sinar
inframerah (infrared ray 1R) juga merupakan
sinar tidak tampak yang berada pada spektrum
warna merah, mendekati spektrum sinar
tampak. Dapat dikatakan bahwa 80Yo cahaya
matahsri adalah sinar inframerah karena
lebarnya jangkauan gelombang sinar ini
(4-1000 micron). Sinar inframerah
dikelompokkan dalam 3 zoma:Near infrared ray,
Middle infrared ray dan Far infrared ray (FIR)
Susanto (2005),
(Ananta, 2005). Menurut
karakteristik FIR adalah tidak kasat mata (tidak
kelihatan), bersifat linear (menyebar), refraktif
(dapat dipantulkan), diserap oleh beberapa
objek. Untuk mengetahui efek dari radiasi pada
bakteri diperlukam sejumlah faktor yang harus
diperhatikan, antaralain: panjang gelombang'
intensitas radiasi, jenis organisme, medium
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Gambar 1. SterilisasidenganAlkohol

Gambar2. Sterilisatorinfra red

dimana organismeberada dan lamanya
paparan(Merchant
danParker,I96I )..

menggunakan ozon terjadi melalui proses
oksidasi langsung. Kekuatan oksidasi ozon
dapatmerusakmembransel, dinding bagianluar
sel mikroorganisme (cell lysis) dan juga dapat
membunuhnya (nekrosls). Ketika ozon kontak
dengan bakteri, satu atom oksigen akan
melepaskandiri dan mengoksidasipelindung
protein bagian luar yaitu phospholipid dan
lipoproteindari bakteritersebut,kemudianatom
oksigen yang lain akan berubah menjadi gas
oksigen. bakteri dapat dihancurkan akibat
adanya kebocoran pada sitoplasma(Anonim,
2006).

Otoklaf
Otoklaf adalahsuatubejanayang dapat
ditutup, yang diisi dengan uap panas dengan
tekanan tinggi. suhu didalamnya dapat
mencapai 115'C hingga 125"C dan tekanan
uapnya mencapai 2 hingga 4 ATM (Oswari,
2000). Alat tersebut merupakan ruang uap
berdinding rangkapyang diisi denganuapjenuh
bebasudara dan dipertahankanpada suhu serta
tekananyang ditentukan selamaperiode waktu
yang dikehendaki.Waktu yang diperlukanuntuk
sterilisasi tergantung pada sifat bahan yang
disterilkan, tipe wadah dan volume bahan.
Kondisi yang baik digunakan untuk sterilisasi
adalahpada15psi dantemperaturL2l"C selama
15menit (Nesteret a1.,2004).Agarpenggunaan
otoklaf efektif, uap air harus dapatmenembus
setiap alat yang disterilkan. oleh karena itu,
otoklaf tidak boleh terlalu penuh, agar uap air
benar-benarmenembus semua area (Volk dan
Margareth,1993).
Ozon
Ozon merupakan suatu benfuk oksigen
alotropis (gabungan beberapa unsur) yang
setiap molekulnya memuat tiga jenis atom.
Formula ozon adalah O,, berwarna biru pucat
dan merupakan gas yang sangat beracun dan
berbausangit sertadapatmendidih pada suhu+
111,9"C (+ 169,52"F), mencair pada suhu
192,5"C(- 314'F) danmemiliki gravitasi2,144.
Penghancuran bakteri pada sterilisasi

Bacillus dan Spora Bakteri
Bacillus merupakan bakteri Gram
positif, kemoorganotrof dengan sel berbentuk
batang,panjang 0,3 2,2 pm x 1,27 7,0 ;.rm.
sebagianbesar motil dengan flagellum khas
lateral.Membentuk'endosporatidak lebih dari
satu dalam satu sel sporangium.Metabolisme
dengan respirasi sejati, fermentasi sejati atau
kedua-duanya. Termasuk aerobik sejati atau
anaerobik fakultatif. Umum dijumpai dalam
tanah(Pelczar danChan"I 988).
Spora ditemukan terpisah oleh
Ferdinand Cohn dan Robert Koch pada tahun
1876, segerasetelahPasteurmembuat bidang
mikrobiologi terkenal. Ketahanansporabakteri
ini terhadap panas bervariasi di antara strain.
Secaragaris besarspora dapatdibagi dalam dua
kelompok, yaitu spora yang tahan panas (90"C
selama 15 sampai 145 menit) dan spora yang
tidak tahan panas (90'C, 3 sampai 5 menit).
Spora yang tahan panas secara umum
membutuhkanheat shock 75-100'C selama 5
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Gambar3. Mesin sterilisatorotoklaf
sampai20 menit untuk prosesgerminasi
(perubahansporamenjadibentuk sel vegetatif).
Spora dari bakteri Bacillus lebih tahan dari
bentuk vegetatifnya terhadap pemanasan,
kekeringan, bahan preservatif makanan, dan
pengaruhlingkunganlainnya(Naim,2003).
MATERI DAN METODE
Penelitian ini menggunakan biak
Bacillus subtilis yang diperoleh dari
Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas
KedokteranHewan, UniversitasGadjahMada.
Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah
jarum jahit, tabung,pinset, rak tabung,kapas,
container, alkohol 7Uyo, mesin sterilisasi
Inframerah dan ozon dari Elitech Vanguard,
Produksi PT. Janoko Karya Yogyakarta, alat
sterilisasi otoklaf model HL 36 Ac
no.820880044 buatan Tokyo Hiramaya
M anufacturing Corp or ati on Japan
Lima belas buah jarum dicelupkan
kedalam biak murni bakteri Bacillus subtilis
yang berumur lebih dari 24 jam, lalu jarum
tersebutdimasukkanke dalam tabung steril dan
ditutup rapat selanjutnya disterilisasi dengan
alkohol I \Yo, infr amerah,otoklaf danozon.
Tiga buah jarum dipergunakansebagai
kontrol positi f yaitu tanpaperlakuan sterilisasi.
Sterilisasi dengan alkohol 70o/o,jarum yang
sudahdimasukkanke dalamtabungtadi diambil
kemudian direndam densan alkohol 70%
selama*3jam.
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Gambar4. Sterilisatorozon
Sterilisasi dengan mesin sterilisasi
inframerah, jarum yang sudah dimasukkan ke
dalamtabungsteril tadi, ditaruh padarak tabung
kemudian dimasukkan ke dalam mesin
sterilisasidan ditutup,power dinyalakan,tekan
tombol sterilisasi, terlihat adanyawarna merah
darr inframerah (Gambar 2). Mesin secara
otomatisakanmati padasaatpanassudahcukup
untuk mensterilkan(+ 15 menit). Setelah 15
menit danmesinsterilisasisudahdalamkeadaan
mati, tabungkemudiandiambil.
Sterilisasi dengan mesin otoklaf
dilakukan dengan memasukkan tabung yang
berisi jarum dengan brak Bacillus subtillis,
selama 20 menit pada suhu l2l"C dengan
tekanan 15 lb. Tiga jarum lainnya yang telah
dimasukkan kedalam tabung dimasukkan pada
mesin sterilisasiozon selama45 menit. Tabung
selanjutnya dibawa ke laboratorium
Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk
diinkubasi kemudian diamati tumbuh atau
tidaknya bakteri Bacillus subtilis dengan
metodestandar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Padadasamyapelaksanaanoperasipadahewan
juga memerlukan suatu usaha yang dapat
melindungi luka dari kontaminasi dan infeksi
bakteri sebagaimanamanusia. Untuk
melindungt dan/ atau untuk mencegah agar
luka tidak terkontaminasi atau terinfeksi
bakteri, suatu luka operasi harus dibuat
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sedemikianrupa sehinggamampu menghalangi
masuknya organisme pengganggu. Teknis
pencegahan masuknya bakteri antara lain
dengan: melakukan operasi dalam ruang
operasi yang memadai, sterilisasi peralatan
bahan dan perlengkapan operasi, persiapan
operator (dokter bedah), pembantu operator,
dalam
dan orang-orang yang terlibat
pelaksanaan operasi, serta pasien harus
dioperasi dengan prosedur operasi yag aseptik.
Penelitian ini menggunakan bakteri Bacillus
subtilis yang mampu membenfuk er,dospora,
karena standar internasional mengharuskan
steril tidak saja hanya terbebas dari bakteri,
namun juga spora bakteri, Spora memiliki
beberapakelebihan dibandingkan dalam bentuk
sel vegetatifnya. Seperti ketahanannyaterhadap
gaya mekanik, kekeringan, radiasi sinar
matahari dan suhu tinggi. Salah satu sporayang
memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi
adalah spora Bacillus yang menjadikan spora
ini dapat digunakan sebagai bioindikator
sterilisasi(Sugiono,2003).
Penggunaan disinfektan merupakan
salah satu cara dalam proses sterilisasi.Naniun,
pada kenyataannya tidak semua disinfektan
dapat berfungsi sebagai bahan dalam proses
sterilisasi. Menurut Rachdie (2006), proses
aplikasi bahan kimia (disinfektan) terhadap
peralatan, lantai, dinding atau lainnya hanya
berguna untuk membunuh sel vegetatif saja,
namun tidak mampu membunuh spora.Alkohol
merupakan denaturan protein, suatu sifat yang
terutama memberikan aktivitas antimikrobial
pada alkohol. Disamping itu, alkohol juga
merupakan pelarut lipid sehingga dapat
merusakmembran sel denganmekanismekerja
mempresipitasi protein dan melarutkan lemak
pada membran sel dan mendenaturasi bio

molekul (DNA, RNA, Lipid) yang penting
untuk pertumbuhan dan perkembangan
mikrobia. Semakin banyak karbon penyusun
alkohol,fungsi germisidaldari alkoholtersebut
semakintinggi (PelczardanChan,1988).
Hasil penelitian setelahdilakukan uji
sterilisasi menggunakanalkohol 70% pada
jarum jahit yang diberi biak bakteri berspora
Bacillus subtilis adalah tidak efektif dimana
bakteri Bacillus subtilis tetap tumbuh yang
ditandai dengankekeruhanpada media kaldu
steril. Kondisi ini disebut juga tidak steril
(Gambar 5), hal ini membuktikan bahwa
golongan alkohol tidak efektif untuk
membunuh bakteri berspora serta kurang
efektif bagi virus non-lipoid karena bakteri
dalam bentuk spora lebih tahan terhadap
disinfektan, sinar dan terutama terhadap
kekeringan,panas dan suhu dingin. Hal ini
disebabkan karena dinding spora sedikit
(Dwidjoseputro,
banyakimpermeable
1990).
Bakteri berspora memiliki tingkat
ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan
bakteri bukan berspora. Misalnya Bacillus
subtilis sebagaibakteri sporamemiliki tingkat
ketahanan5-10 x daripada bakteri E cali
(William, 1958). Menurut Pelczar dan Chan
(1988),etil alkoholdengankonsentrasi
50-70%
tidak efektif terhadap mikroorganismeyang
membentuksporakarenamempunyaiaktifitas
sporisidalyang rendah. Spora antraks dapat
bertahandi dalam alkohol selama20 tahun
sedangkanspora Bacillus subtilis selama 9
tahun.
Gelombangelektromagnetikdi antara
sini.rtampak dan sinarmikrowavedinamakan
sinar inframerah. Studi terbaru tentang
Bioteknologi menemukan bahwa SinarInframerah-Gelombang-Panjang
(Far Infrared

Tabel1. Hasil pengamatan
pertumbuhan
bakteriBacillussubtilispadauji sterilisasidenganalkohol
70%o,infr amerah,otoklaf danozon.
Kode

SampeVtabung

I
2
3

Kontrol

Inframerah

Alkohol T0%

Otoklaf

Ozon

(If

(ID

GID

(IV)

(V)

Tumbuh
Tumbuh
Tumbuh

Tidak tumbuh
Tidak tumbuh
Tidak tumbuh

Tumbuh
Tumbuh
Tumbuh

Tumbuh
Tidak tumbuh
Tidak tumbuh

Tumbuh
Tumbuh
Tumbuh
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Ray - FIR, denganpanjang gelombang antaru6
-14 mikron), sebagaimana dikandung sinar
matahari pagi jam 07.00-09.00 berperan
penting dalam formasi dan pertumbuhan
makhluk hidup. Untuk alasan inilah, sinar
inframerah ini disebut Sinar Biogenetik.
Pancaran sinar ini tidak memerlukan media
penghantar dan kekuatan daya tembusnya
sangat kuat. Efektivitas sinar Bio FIR
mengaktifkan
dan
diantaranya
menyeimbangkan sel-sel tubuh, memecah
molekul air atau mengencerkan darah,
menghambat pertumbuhan sel kanker dan
menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur
(Ananta, 2005). Untuk mengetahui efek dari
radiasi pada bakteri perlu sejumlah faktor yang
perlu diperhatikan, antarc lain: panjang
gelombang,intensitasradiasi,jenis organisrr.e,
medium dimana organismeberadadan lamanya
paparan(Merchantdan Parker,1961).
Absorbsi energi radiasi oleh sel bakteri
secara garis besar mempunyai dua hasil yaitu
kematian sel yang diindikasikan oleh tidak
adanya kemampuan untuk membentuk koloni,
atau mutasi yaitu perubahan pola genetik.
Radiasi langsung menyerang pada area sensitif
atau area target dari sel, dan karena itu energi
terabsorbsi dan subsekuen merubah molekul
lokal yang menjadi target. (Sinnot dan Duan,
1956). Karena hampir semua bakteri
membutuhkan lingkungan yang gelap untuk
pertumbuhan optimumnya, sinar matahari
mungkin merupakan germisidal paling efektif
di dunia (Merchantdan Parker, 1961).Bucholz
dan Jeney menyebutkan bahwa energi yang
dihasilkan oleh panjang gelombang antara2530
A sampai 2650 A akan memindahkan sejumlah
elektron dari protoplasma bakteri sehingga
menyebabkan perubahan fotokemikal yang
tetap berikut kematian bakteri (Merchant,

l es6).
Hasil penelitian setelahdilakukan uji
sterilisasimenggunakan
inframerahpadajarum
jahit yang diberi biak bakteribersporaBacillus
subtilis adalah efektif dimana tidak ada lagi
pertumbuhanbakteri Bacillus subtilis baik sel
vegetatif maupun sporanya yang ditandai
denganmediakaldu steril yang tampakjernih
(Gambar 6). Hal ini berarti efek radiasi
22

inframerah dalam menghancurkan spora
Bacillus subtilis adalah suatu metode efektif
dan merupakan teknologi altematif yang
menjanjikan untuk sterilisasi mikroorganisme
dalam waktu cepat. Lebih dari itu, diperkirakan
bahwa mekanismeutama dari sterilisasi dengan
inframerah adalah pemanasan langsung ke
mikroorganisme oleh penyinaran termal
(Hamanakaet al., 2000).
Bakteri Bacillus subtilis disterilkan
dengan menggunakanotoklaf selama 20 menit
pada tekanan 15 lb. Metode paling efektif
untuk mernbunuh mikroorganisme adalah
denganmenggunakansuhu tinggi digabungkan
dengankelembabantinggi (Pelczar,1988).Uap
yang bersuhu dan bertekanan tinggi akan
membunuh semua kuman beserta spora yang
ada (Oswari, 2000). Mekanisme penghancuran
bakteri pada otoklaf adalah dengan denaturasi
protein atau asam nukleat dan gangguan pada
membransel bakteri (Anonim, 2006).
Hasil sterilisasi menggunakan otoklaf
dapat dilihat pada Tabel I. Dari tabel tersebut
terlihat bahwa pada tabung A positif. Bakteri
tetap tumbuh, yang ditandai dengan kekeruhan
pada media. Sedangkanpada tabung B dan C
negatif. Bakteri tidak tumbuh, yang ditandai
denganmedia yang tetapjernih
Hasil positif pada tabung A dapat
terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor
yang
mempengaruhi ketahanan panas
mikroorganisme dan faktor yang berasal dari
penggunaan
yang
otoklaf.
Faktor
panas
mempengaruhi ketahanan
mikroorganisme yaitu (I) limur sel. Ketahanan
panas yang tinggi terjadi pada fase adaptasi,
dan akan menurun pada fase logaritmik. Spora
yang sudahtua lebih tahan panasdibandingkan
dengan spora yang masih muda. (2) Suhu
pertumbuhan. Makin tinggi suhu inkubasi,
maka ketahanan panas suatu mikroorganisme
juga semakin tinggi. Pada suhu inkubasi yang
tinggi akan terjadi seleksi genetik yang
merangsang pertumbuhan galur tahan panas.
(3) Air. Makin rendah kandungan air, maka
ketahanan panas mikroorganisme akan
semakin tinggi (Anonim, 2001). Faktor yang
berasal dari penggunaanotoklaf yaitu adanya
kontak arfiara uap dengan semua permukaan
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bahan yang akan disterilkan, oleh karena itu
kegagalan kontak
dapat menyebabkan
(Gould
dan Christine,
kegagalan sterilisasi
2003). Menurut Pelczar (1988), seluruh udara
didalam ruang otoklaf harus tergantikan
dengan uap jenuh. Apabila masih ada udara,
maka suhu didalam ruang otoklaf tersebut
akan turun, dengan demikian proses sterilisasi
menjadi tidak sempuma. Faktor lain adalah
perlunya memvalidasi putaran otoklaf untuk
suatu muatan tertentu (Anonirn, 2002).
Sterilisasi
menggunakan
ozon
dilakukan selama 45 menit. Melalui proses
oksidasinya ozon mampu membunuh berbagai
macam mikroorganisme (Critez,
1998).
pada
Penghancuran bakteri
sterilisasi
menggunakan ozon terjadi melalui proses
oksidasi langsung. Kekuatan oksidasi ozon
dapat merusak membran sel, dinding bagian
Iuar set mikroorganisme (cell /ysrs) dan juga
dapat membunuhnya (nelvosis) (Anonim,
2005'). Jika ozon kontak dengan bakteri, satu
atom oksigen akan melepaskan diri dan
mengoksidasi pelindung protein bagian lua,r
yaitu phospholipid dan lipoprotein dari bakteri
tersebut, kemudian atom oksigen yang lain
akan berubah menjadi gas oksigen (Anonim,
2005'). Bakteri dapat dihancurkan akibat
adanya kebocoran pada sitoplasma (Anonim,
2006). Hasil sterilisasi menggunakan ozon
dapat dilihat pada tabel I. Dari label tersebut
terlihat bahwa pada semua tabung (A. B dan
C) positif. Bakteri tetap tumbuh yang ditandai
dengankekeruhan pada media.
Hasil positif dapat terjadi karena pada
pelaksanaan sterilisasi, tutup pada tabung
berisi bakteri Bacillus subtilis yang akan
disterilkan tidak dibuka. Hal ini menyebabkan
ozon tidak dapat melakukan kontak langsung
dengan bakteri, sehingga tidak dapat terjadi
oksidasi antaraozon dan membran sel bakteri.
Secara
keseluruhan,
keempat
sterilisator merupakan alat sterilisasi yang
sering dipergunakan di dunia kedokteran.
Penggunaan sterisasi metoda panas kering
(infra red), dan uap panas (otoklaf)
merupakan standar yang dipergunakan di
rumah sakit-rumah sakit maupun klinik-klinik
bedah baik manusia maupun hewan.

Penggunaanlarutan kimia alkohol 70% tidak
efektif untuk mensterilkanperalatanoperasi.
yang
Mungkin dibutuhkanwaktu perendaman
lebih lama untuk dapatmendenaturasi
protein
membran sel bakteri maupun spora bakteri.
Penggunaanozon juga tidak efektif karena
peralatan disterilisasikan dalam kondisi
tertutup, ozon sendiri dalam bekerjanya
memerluhankontak langsungdenganbakteri.
Dalam keadaan tertutup, ozon yang
merupakan gas dingin, tidak mampu
menembustabung sehinggasterilisasitidak
terjadi.
Berdasirkan hasil dari penelitian ini
dapatlah disimpulkan bahwa sterilisator
terbaik yang dipergunakanuntuk sterilisasi
alat operasi adalah Infra red (II), kemudian
diikuti oleh otoklaf (IV).
Sterisasi
menggunakanalkohol 70% dan ozon tidak
dianjurkan karena keduanya tidak mampu
membunuhBacillus subtillis padajarum.
UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasihdisampaikankepada PT.
Janoko Karya, Yogyakarta yarug telah
menyumbangkan
seperangkat
mesinSterilisator
Infra Red dan ozon sehinggapenelitianini bisa
berjalandenganbaik.
DAFTAR PUSTAKA
Ananta. 2005. Biogeneticenergyfor infrared
r ay. http:II www.cantika.
com.
Anonim. 2001. Endospora bakteri dan
ketahanannyaterhadappengolahan.
http://www.my.onera.com/henigrange
r/tromes/FilesI 04.%2OTermobakter
iologiYo200l%20-%20gryft
indo129.
a#.yahoo.com.doc.
Anonim. 2005. Ozonisasipengolahanlimbah
medis. http:/iwww.pdii.lipi.go. id/
myboxl2/ | 67.| (l)2005.html PHPSES
SID:da58c94F4F0
585dgcF2b72935e4
492e6.

23

J. Ssin Vet.Vol.25 No.l Th. 2007

Anonim. 2005. Ozone Bacterial and Mold
Killing Studies. http://www.aftzone.
html
com/ ozonestudies.

Bacteriology. Burgess, Publishing
Company,Baltimore.

Bacillus
subtilis.
2006.
Anonim.
http://en.wikipedia.org/wiki_/Bacillus
- subtilis.

Naim, R. 2003. Endospora, Aspek Kesehatan
Industri Pangan. FKH-IPB, Bogor,
http//www. kompas.com/kompascetak/030 1127lipteU9T493.htm

Anonim. 2006. Bacillus. htp://microbewiki.
kenyon.
edu/index.php/Bacillus#.
GenomeStructure.

Nester, E.W., Denise, G.A. and Evans, R.
Human
2004.
Microbiologt
o
Perspective.Higher Education. pp. 67-

69,rr3-1r5.
Dwidjoseputro, D., 1990. Dasar-Casar
Penerbit
Milvobiologi. IKAPI.
Djambatan.
Gould,D. danChristine,B. 2003.Milvobioloi'i
Terapan untuk Perawat. Penerbrt
Buku KedokteranEGC. Jakarta.hal:
129-1,3t.
Hamanaka,D., Uchino T., Hu, Yasunaga,E.
and Sorour.H.M. 2000. Effect of
InfraredRadiationon the Disinfection
Wheat
and
Soybean
for
j p/
http://bipren.en.
a.u-tokyo.ac
JSAIW english/journal/ abstracts/65.
vol65.
2Abstract.htm.
Kalser,R.A. andHarry,WS. 1948.Manualof
VeterinaryBacteriologt. The Wilkins
Baltimore.
Company,
Margono,T., Suryati,D. danHartinah,S. 1993.
Buku Panduan Teknologi Pangan,
Pusat Informasi Wanita dalam
Pembangunan
PDII-LIPI bekerjasama
Development
dengan
Swiss
Cooperation. http://warintek.progrespengawetan.htm.
sio.or.id.ttgI panganl
Merchant,I.A. 1956. VeterinaryBacteriolog,t
and Wrology, Iowa State College
Press.
Iowa.
Merchant, LA. and Parker, R.A. 1961.
Laboratory Manual for Veterinary

24

Oswari, E. 2000. Bedah dan Perawatannya.
Fakultas Kedokteran, Universitas
Indonesia,
Jakarta.hal. 1-3.
Pelczar, M.J. 'and Roger, D.R. 1974.
Miuobiology. McGraw-Hill, New
York.hal.175-176.
Pelczar,M.J. dan Chan,E.C.S. 1988.Dasardasar Milvobiologi 2. Penerbit UI
Press,Jakarta.hal. 46I-467.
Rismana, E. 2002. Peneliti Muda di P 3
TeknologiFarmasidan Medika BPPT
Jakarta,http
://www.pikiranrakyat.
com/
I . htm
cetak/l004I 07I cal<rawalallain0
Sabiston, D.C. 1992. Buku Ajar Bedah.
Penerbit Buku KedokteranEGC. hal.
164-165.
Susanto,E. 2005. Bio Genetic Energy Far
Infrared Rays, http:i/www.biofir.com/
index.php?topik:biofir& id=susanto
Volk, W.A dan Margareth, F.W. 1993.
Milvobiologi Dasar PenerbitErlangga.
Jakarta.hal 200-207.
William, C.F. 1958. Food Microbiology.
McGraw Book Company Inc. New
York.ha1.150.

