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RINGKASAN 
  

Keracunan pangan dapat disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi 
bakteri patogen. Salah satu bakteri patogen yang sering menyebabkan 
keracunan pangan ialah Salmonella. Indonesia merupakan salah satu negara 
dengan kejadian endemik Salmonellosis tinggi. Tingginya tingkat keracunan 
makanan akibat bakteri Salmonella membutuhkan perhatian khusus berupa 
pendeteksian keberadaan cemaran Salmonella dan salah satu teknologi yang 
dapat mendeteksi keberadaan Salmonella ialah biosensor. Biosensor adalah 
suatu alat yang mengandung elemen biologis dan terintegrasi dengan transducer 
yang dapat mendeteksi keberadaan Salmonella. Kinerja biosensor dipengaruhi 
oleh sensitivitas dan selektivitas. Sensitivitas dan selektivitas yang tinggi dapat 
mencegah terjadinya Salmonellosis. Terdapat beberapa metode untuk 
mengetahui keberadaan Salmonella yaitu menggunakan Real-Time PCR, 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), magnetic-electrochemical 
biosensor, dan gold nanoparticle colorimetric biosensor. Namun metode-metode 
tersebut masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya memerlukan waktu yang 
lama dan pendeteksiannya yang rumit. Selain itu, masih terdapat beberapa 
metode yang memiliki sensitivitas yang rendah yang mendekati dengan batas 
terjadinya Salmonellosis. Sehingga diperlukan suatu alat pendeteksi yang cepat, 
praktis, portable, dan memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi untuk 
mengetahui keberadaan Salmonella di bahan pangan tersebut. Inovasi kreatif 
yang ditawarkan untuk pendeteksi adanya Salmonella  dalam  bahan  pangan 
adalah PILATOR  (Rapid Salmonella Detector).  

Prinsip kerja PILATOR adalah antigen spesifik pada Salmonella akan 
berikatan dengan antibodi sekunder ber-tag alkaline phospatase yang telah 
diimmobilisasi pada kertas, kemudian antibodi sekunder akan bereaksi dengan 
antibodi primer pada zona reaksi. Pada reaksi positif, penambahan substrat BCIP 
akan membentuk pola berwarna biru keunguan pada zona hasil. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sensitivitas dan selektivitas dari biosensor 
PILATOR.  

Metode pelaksanaan meliputi perancangan alat, pembuatan alat atau 
fabrikasi, dan pengujian performasi alat yaitu sensitivitas meliputi LoD (Limit of 
Detection) dan linieritas, serta pengujian selektifitas terhadap bakteri lain yaitu E. 
coli, L. Monocytogenes, dan campuran antara Salmonella dan E. coli. Hasil 
Pengujian performansi alat menunjukkan bahwa sensitivitas atau batas deteksi 
sebesar 102 CFU ml-1, linear 102-108 CFU ml-1 (R2=0,9909) dan selektif terhadap 
bakteri E. coli, L. Monocytogenes, dan campuran antara Salmonella dan E. coli . 
Melalui teknologi PILATOR, diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan 
teknologi deteksi yang portable, efektif dan efisien dalam upaya menjaga dan 
meningkatkan keamanan pangan Indonesia.  
 
 
Kata kunci: Biosensor, Immunosensor, PILATOR, Salmonella 
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SUMMARY 
  

Food poisoning can be caused by food contaminated with pathogenic 
bacteria. One of the pathogenic bacteria that often causes food poisoning is 
Salmonella. Indonesia is one of the countries with high Salmonellosis endemic 
events. High levels of food poisoning due to Salmonella bacteria require special 
attention in the form of detection of Salmonella contamination and one of the 
technologies that can detect the presence of Salmonella is biosensor. A 
biosensor is a device containing biological elements and integrated with a 
transducer that can detect the presence of Salmonella. The performance of 
biosensors is influenced by sensitivity and selectivity. High sensitivity and 
selectivity can prevent Salmonellosis. There are several methods to know the 
presence of Salmonella using Real-Time PCR, enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA), magnetic-electrochemical biosensor, and gold nanoparticle 
colorimetric biosensor. However, these methods still have some disadvantages 
such as the period that takes too long and complex detection. In addition, there 
are still some methods that have low sensitivity that is close to the limit of the 
occurrence of Salmonellosis. Thus we need a detection tool that is fast, practical, 
portable, and has a high sensitivity and selectivity to know the existence of 
Salmonella in the food. The creative innovation offered for detecting the presence 
of Salmonella in foodstuffs is PILATOR  (Rapid Salmonella Detector).  

The work principle of PILATOR is the specific antigen on Salmonella will 
bind the immobilized secondary antibody tagged alkaline phosphatase on the 
paper, then the secondary antibody will react with the primary antibody in the 
reaction zone. In a positive reaction, the addition of BCIP substrate will form a 
purplish blue pattern in the resulting zone. The purpose of this study is to know 
the sensitivity and selectivity of PILATOR biosensors.  

The method of implementation includes the design of tool, the making of 
tool or fabrication, and the device performance test namely sensitivity which 
includes LoD (Limit of Detection) and linearity, and selectivity test against other 
bacteria ie E. coli, L. Monocytogenes, and mixture between Salmonella and E. 
coli. The device performance test results showed that the sensitivity or detection 
limit of 102 CFU ml-1, linear 102-108 CFU ml-1 (R2 = 0.9909) and selective 
against E. coli, L. monocytogenes bacteria, and a mixture of Salmonella and E 
coli. Through the technology of PILATOR, it is expected to be a breakthrough as 
a portable, effective and efficient detection technology in efforts to maintain and 
improve food security in Indonesia.  
 
 
Key words: Biosensor, Immunosensor, PILATOR, Salmonella 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 

 Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan sangat 

esensial karena berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia. Mengingat 

kebutuhan pangan yang tinggi, maka pangan harus memenuhi salah satu syarat 

penting yaitu terjaminnya keamanan pangan sehingga dapat terhindar dari 

penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh makanan disebut dengan foodborne 

disease. Foodborne disease atau penyakit keracunan pangan bisa disebabkan 

oleh bakteri patogen (Sutejo, 2016). Salah satu bakteri patogen yang sering 

menyebabkan foodborne disease ialah Salmonella. Salmonella menjadi 

penyebab dari 16,6 juta kasus keracunan makanan dan 600.000 kasus kematian 

di seluruh dunia setiap tahunnya. Tingginya tingkat keracunan makanan akibat 

bakteri Salmonella membutuhkan perhatian khusus berupa pendeteksian 

keberadaan cemaran Salmonella dan salah satu teknologi yang dapat 

mendeteksi keberadaan Salmonella ialah biosensor. 

Biosensor adalah suatu alat yang mengandung elemen biologis dan 

terintegrasi dengan transducer yang dapat mendeteksi keberadaan Salmonella. 

Elemen biologis bisa berupa jaringan, mikroorganisme, organel, asam nukleat, 

enzim, dan antibodi (Ming, 2008). Biosensor memiliki atribut statis dan dinamis 

yang mana akan terlihat dari kinerja biosensor itu sendiri. Salah satu atribut yang 

sangat mempengaruhi kinerja dari biosensor ialah sensitivitas dan selektivitas 

dari biosensor. Selektivitas adalah kemampuan biosensor untuk mendeteksi 

analit tertentu dalam sampel yang mengandung campuran dan kontaminan 

lainnya. Sedangkan sensitivitas adalah jumlah minumun dari analit yang dapat 

terdeteksi oleh biosensor atau yang biasa disebut dengan Limit of Detection 

(LoD) dan kemudian diukur keakuratannya melalui atribut linearitas (Bhalla et al., 

2016). Sehingga, biosensor dinilai memiliki kinerja yang baik jika memiliki 

sensitivitas dan selektivitas yang tinggi.  

Biosensor yang memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi, dapat 

mencegah terjadinya kasus Salmonellosis karena menurut Sopandi (2014), 

Salmonellosis bawaan pangan secara umum terjadi ketika manusia 

mengkonsumsi pangan yang mengandung Salmonella sebanyak 105-106 sel. 

Oleh karena itu, sebelum terjadinya Salmonellosis, biosensor sudah dapat 
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mendeteksi keberadaan Salmonella. Terdapat beberapa teknologi pendeteksi 

Salmonella yang telah dikembangkan sebelumnya seperti, Real-Time PCR, enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA), magnetic-electrochemical biosensor, dan 

gold nanoparticle colorimetric biosensor.  

Pendeteksian Salmonella menggunakan metode Real-Time PCR 

menghasilkan sensitivitas yaitu batas deteksi sebesar 103 CFU ml-1, linear pada 

103-108 CFU mL⁻¹ (R² = 0.9767), dan selektif terhadap P. aeruginosa, E. coli, 

and C. freundii (Croci et al., 2003). Metode enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) menghasilkan batas deteksi sebesar 104 CFU ml-1, linear pada 104-10⁶ 

CFU mL⁻¹ (R² = 0.967), dan selektif terhadap  E. coli, S. aureus, L. 

monocytogenes, C. jejuni (Wang, et al., 2015). Metode magnetic-electrochemical 

biosensor, menghasilkan batas deteksi sebesar 6x102 CFU ml-1, linear pada 102-

106 CFU ml-1 (R2=0,962), dan selektif terhadap E. coli, L. monocytogenes, and 

Shigella (Cinti et al., 2017). Sedangkan metode gold nanoparticle colorimetric 

biosensor menghasilkan batas deteksi sebesar 10 CFU ml-1, linear pada 10¹-10⁶ 

CFU mL⁻¹ (R² = 0.9920), dan selektif terhadap Vibrio parahemolyticus, S. aureus, 

Streotococcus, L. monocytogenes, dan E. coli  (Zhu et al., 2016). 

Namun metode-metode tersebut masih memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya memerlukan waktu yang lama, bahan serta peralatan yang dibutuhkan 

sangat banyak, dan pendeteksiannya yang rumit. Selain itu, masih terdapat 

beberapa metode yang memiliki sensitivitas yang rendah yang mendekati 

dengan batas terjadinya Salmonellosis. Sehingga diperlukan suatu alat 

pendeteksi yang cepat, praktis, portable, dan memiliki sensitivitas dan selektivitas 

yang tinggi untuk mengetahui keberadaan Salmonella di bahan pangan tersebut. 

Inovasi kreatif yang ditawarkan untuk pendeteksi adanya Salmonella  dalam  

bahan  pangan adalah PILATOR  (Rapid Salmonella Detector). 

PILATOR merupakan alat yang didesain khusus untuk mendeteksi 

keberadaan Salmonella menggunakan prinsip biosensor. Biosensor yang 

digunakan adalah biosensor kolorimetri berbasis immunosensor yang 

menggunakan interaksi antara antigen dan antibodi. Alat ini mempunyai 2 

komponen yang berperan penting. Komponen utama adalah komponen biologis 

yang bertindak sebagai pendeteksi utama analit yang dapat berupa enzim, 

antibodi, DNA, dan whole cell dan komponen kedua adalah tranducer yang 

berperan penting dalam mengubah perubahan biokimia yang terjadi (Corcuera et 

al.,2003). Biosensor colorimetric merupakan jenis biosensor yang langsung dapat 
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diamati dengan menggunakan mata telanjang. Prinsip kerja biosensor kalorimetri 

yaitu akan terjadi perubahan warna jika hasilnya positif. Namun jika hasilnya 

negatif, maka tidak ada perubahan warna yang terjadi (Koyun, 2012). PILATOR 

dibuat dengan mengkombinasikan enzim, kolorimetrik dalam platform kertas, 

sebagai inovasi detektor Salmonella pada bahan pangan yang cepat, praktis, 

dan portable. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

- Bagaimana merancang desain teknologi PILATOR untuk mendeteksi 

keberadaan  bakteri Salmonella? 

- Bagaimana sensitivitas dan selektivitas dari teknologi PILATOR untuk 

mengetahui performansinya? 

 

1.3 Tujuan Program 
- Mengetahui desain teknologi PILATOR untuk mendeteksi keberadaan 

Salmonella. 
- Mengetahui sensitivitas dan selektivitas dari teknologi PILATOR. 

 
1.4 Luaran yang Diharapkan 

Terciptanya teknologi PILATOR sebagai alat yang mampu mendeteksi 

keberadaan Salmonella pada produk pangan dengan memanfaatkan 

biosensor untuk  meningkatkan keamanan pangan Indonesia. 

 
1.5 Kegunaan Program 

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat digunakan sebagai 

salah satu media aktualisasi dan pengembangan teknologi bagi masyarakat 

untuk mengetahui banyaknya bakteri patogen Salmonella dalam bahan 

pangan terutama telur sebagai salah satu bentuk pencegahan dari foodborne 

disease. Bagi akademisi, khususnya mahasiswa terciptanya PILATOR akan 

menambah wawasan baru tentang teknologi yang dapat diaplikasikan untuk 

mengatasi masalah keamanan pangan di Indonesia dan menjadi potensi 

bisnis yang menjanjikan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Biosensor  

2.1.1   Pengertian Biosensor 
Biosensor adalah suatu alat yang mengandung elemen biologis dan 

terintegrasi dengan transducer untuk mendeteksi analit tertentu. Elemen 

biologis bisa berupa jaringan, mikroorganisme, organel, asam nukleat, enzim, 

dan antibodi (Ming, 2008). Sedangkan menurut Koyun (2012), biosensor 

merupakan sebuah alat terintegrasi yang dapat memberikan data spesifik 

analisis baik secara semi kuantitatif maupun secara kuantitatif menggunakan 

elemen biologis sebagai biorecognition yang secara langsung kontak dengan 

elemen transducer. Intensitas dari sinyal yang dihasilkan akan sebanding 

dengan konsentrasi analyte. Sehingga secara singkatnya biosensor menurut 

definisi klasiknya merupakan suatu perangkat/instrumen analitik yang 

menggunakan biomolekul (enzim, antibodi, jaringan, sel dan mikroba) untuk 

melakukan pengenalan/deteksi/rekognisi (recognition) akan suatu zat (bio) 

kimia tertentu (Wicaksono, 2000). 

 

2.1.2   Komponen Biosensor 
Biosensor terdiri atas 3 komponen dasar yaitu bioreceptor, transducer, 

dan separator. Bioreseptor adalah molekul yang akan mengenali analit target, 

dapat berupa enzim khusus, antigen, bakteri, dinding sel, atau protein terikat 

seperti antibodi (Sadana, 2005). Bioreseptor diimobilisasi di atas permukaan 

transducer. Interaksi spesifik antara analit target dan tempat pengenalan analit 

pada bioreseptor akan menghasilkan perubahan kimia-fisika yang kemudian 

akan dideteksi dan diukur oleh transducer (Dinh, 2008). Secara singkatnya, 

bioreseptor akan mengubah ikatan biokimia menjadi komponen yang dapat 

terukur (Sadana, 2005). Selektivitas dan spesifitas dari biosensor ditentukan 

dari komponen biologi yang terhubung pada sensor atau bioreseptornya. 

Biosensor bersifat spesifik karena bioreseptor atau komponen biologisnya 

hanya cocok untuk substansi yang spesifik yaitu enzim dengan substrat, 

antibodi dengan antigen, dan reseptor dengan hormon. Separator dapat berupa 

membran yaitu berfungsi untuk memisahkan transducer dari bioreseptor 

(Sadana, 2005). Sedangkan transducer ialah komponen yang dapat merubah 
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sinyal yang didapat dari proses kimia pada analit menjadi sinyal yang dapat 

dilihat dan dibaca. Biosensor berdasarkan transdusernya dapat berupa 

elektrokimia, optik, kalorimetri, dan gravimetri (Dinh, 2008). Komponen 

biosensor dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 Gambar 2.1. Komponen Biosensor (Dinh, 2008) 

  

2.1.3   Biosensor Kolorimetri Berbasis Immunosensor 
Biosensor kolorimetri ialah biosensor yang menggunakan perubahan 

warna akibat adanya senyawa khusus untuk mendeteksi atau menentukan 

konsentrasi analit target. Biosensor kolorimetri merupakan jenis biosensor yang 

paling mudah digunakan karena langsung dapat diamati dengan menggunakan 

mata telanjang (Dai, 2013). Menurut Yuan et al. (2012), respon yang dihasilkan 

dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang tanpa membutuhkan 

instrumen khusus sehingga pendeteksian dengan teknik kolorimetri dapat 

mengurangi biaya penggunaan instruumen analisis yang pada umumnya cukup 

mahal sehingga hal ini dapat mengurangi biaya secara signifikan. Namun 

biosensor kolorimetri memiliki beberapa kelemahan yaitu hasil intensitas warna 

akan dilihat oleh mata manusia. Sedangkan mata manusia memiliki interpretasi 

yang berbeda-beda setiap individu. Selain itu hasil intenseitas warna juga 

dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dilingkungan ssekitar dan kondisi kertas 

(basah atau kering) (Liana, 2012). Oleh sebab itu perlu digunakan suatu metode 

pembacaan intensitas warna yang akurat yaitu dengan menggunakan scanner. 

Hasil pengujian dilakukan scanning dan ditransfer ke komputer untuk dilakukan 

pembacaan intensitas warna menggunakan software Adobe Photoshop CS6 

(Das, 2016). 

Biosensor berbasis immunosensor ialah biosensor yang menggunakan 
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antigen sebagai bio-elemen untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi antibodi 

tertentu atau sebaliknya (Sunarko, 2005). Biosensor tersebut memiliki 

kemampuan analitis terhadap keadaan yang memungkinkan terbentuknya 

kompleks antigen-antibodi, mendeteksi dan mengkonversi kompleks tersebut 

melalui transducer, menjadi sinyal-sinyal elektris yang dapat di proses, direkam, 

atau ditampilkan secara visual (Moina, 2012). Secara umum, antibodi yang 

digunakan untuk mengenal molekul (antigen) sasaran diimobilisasi diatas 

transducer. Bila dalam sampel yang dipaparkan dalam biosensor tersebut 

mengandung antigen sasaran, maka antigen tersebut akan diikat dan 

menghasilkan kompleks antigen-antibodi. Kompleks ini akhirnya mengubah 

parameter fisik-kimiawi di permukaan transducer (Sunarko, 2005). Kelebihan 

dari metode immunosensor ialah sifatnya yang sangat spesifik yaitu antibodi 

hanya akan terikat pada antigen tertentu saja. Sedangkan kekurangannya ialah 

hanya untuk single use atau sekali pakai karena sangat sulit untuk mereverse 

reaksi pembentukan kompleks antigen-antibodi tersebut dan stabilitasnya 

rendah jika diaplikasikan untuk mendeteksi beberapa analit sekaligus (multi-

analyte) (Shan, 2002). 

Pada penelitian ini digunakan prinsip immunosensor jenis sandwich 

assay yaitu antigen spesifik akan berikatan dengan antibodi anti-protein atau 

biasa disebut dengan antibodi primer yang telah diletakkan pada platform. 

Kemudian ditambahkan antibodi bertag enzim atau antibodi sekunder yang juga 

akan berikatan dengan antigen dan dengan penambahan substrat maka akan 

terjadi perubahan warna jika hasilnya positif akibat enzim berikatan dengan 

substrat yang ditambahkan (Shan, 2002). Namun jika hasilnya negative, maka 

artinya antibodi tidak bisa mengikat antigen, sehingga tidak ada perubahan 

warna yang terjadi (Koyun, 2012). Prinsip biosensor jenis immunosensor dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Prinsip Biosensor Jenis Immunosensor (Shan, 2002) 

 

2.2 Alkaline Phospatase 
Alkaline phospatase adalah enzim hidrolitik yang aktif dalam media alkali 

yang menghidrolisa ester-ester monofosfat yang akan membebaskan fosfat 

organik (Orbayinah, 2008). Enzim ini dibuat oleh hati, tulang, dan plasenta serta 

biasanya hadir dalam konsentrasi tinggi pada darah tumbuh dan empedu dan 

dalam konsentrasi rendah pada darah. Enzim ALP dilepaskan ke dalam darah 

dalam jumlah yang meningkat selama kerusakan sel-sel hati dan selama aktivitas 

normal seperti pertumbuhan tulang dan kehamilan. Menurut Hadyan (2012), 

alkaline phospatase tergolong isoenzim, isoenzim yang dimaksud adalah bentuk-

bentuk enzim yang berbeda secara fisik dan dapat dipisahkan, yang terdapat 

dalam berbagai tipe sel atau kompartemen subseluler manusia dan jaringan 

vertebrata, insekta, tumbuhan, dan organisme uniseluler tetapi mempunyai 

aktifitas katalisis yang sama. 

 

2.3 Pewarna BCIP NBT 

 BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-fosfat) merupakan substrat untuk 

enzim alkalin fosfatase. BCIP biasanya dikombinasikan dengan NBT (Nitro Blue 

Tetrazolium) pada deteksi secara kalorimetri untuk mendeteksi aktivitas dari 

fosfat alkali (Smekjal, 2001). Reaksi antara BCIP dengan NBT dapat dilihat 

pada Gambar 2. Kombinasi dari NBT dan BCIP akan menghasilkan warna 

intens yang tidak larut, serta akan timbul warna endapan hitam keunguan ketika 

direaksikan dengan alkali fosfatase, hal tersebut karena alkalin fosfatase akan 
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mengkatalis defosforilasi dari BCIP menjadi warna biru yang tidak dapat larut. 

Menurut Nacalai (2012), BCIP akan dihidrolisis oleh enzim Alkaline Phospatase 

menjadi warna biru dan kemudian dioksidasi oleh NBT menjadi dimer yang 

berwarna keunguan. BCIP NBT memiliki sifat yang mudah rusak jika berada 

pada suhu ruang. Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan BCIP NBT 

disimpan pada suhu 4oC (Smejkal, 2001). Struktur dari BCIP NBT dapat dilihat 

pada Gambar 2.4. 

    

 
Gambar 2.4. Struktur BCIP NBT (Nacalai, 2012) 

 

2.4 Salmonella spp. 
Salmonella dibagi menjadi 2 spesies yaitu S. enterica dan S. bongori. 

Spesies S. enterica terdiri dari 6 subspesies yang didasarkan pada perbedaan 

karakter/reaksi biokimiawi dan sifat-sifat genomiknya. Keenam subspesies 

tersebut adalah subs I S. enterica subsp enterica, subs II. S. enterica subsp 

salamae, subs IIIa. S. enterica subsp arizonae, subs IIIb. S. enterica subsp 

diarizonae, subs IV. S. enterica subsp houtenae dan subs VI. S. enterica subsp 

indica (Kemal, 2014). Subspesies I adalah serovar yang dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia dan hewan-hewan berdarah panas (contoh: serotipe 

enteritidis, typhimurium, typhi, paratyphi, sendai, dublin, gallinarum/ pullorum dan 

abortus suis). Subspesies II-VI seringkali diisolasi dari vertebrata berdarah dingin 

atau poikilotermal dan dari lingkungan (Ariyanti, 2008). Sedangkan Salmonella 

spesien S. bongori sebagai subspecies V (Kemal, 2014). 

 Salmonella merupakan bakteri dari famili Enterobacteriaceae yang 

termasuk bakteri gram negatif, berbentuk batang, bersifat anaerob fakultatif, 

tidak berspora, memiliki alat gerak berupa flagella peritrikus (Klotchko, 2011). 
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Secara umum Salmonella dapat menghasilkan gas dalam media yang 

mengandung glukosa dan dapat memfermentasikan dulsitol, tetapi tidak dapat 

memfermentasikan laktosa. Selain itu, Salmonella juga dapat memanfaatkan 

sitrat sebagai sumber karbon, menghasilkan hidrogen sulfida, 

mendekarboksilasi lisin dan ornitin, tidak menghasilkan indol, dan tidak 

menghasilkan ureasea (Sopandi, 2014). Salmonella termasuk bakteri mesofilik 

yang dapat tumbuh pada kisaran suhu 5-46oC dengan suhu pertumbuhan 

optimum pada suhu 35-37o C dan pH 6,5-7,5 (Sopandi, 2014). Bakteri patogen 

ini dapat ditemukan pada feses maupun dari lingkungan, seperti: air, tanah, 

tanaman, debu, dapur atau kantor.  

 Salmonella merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit 

infeksi yang dinamakan dengan Salmonellosis yang dapat menyerang hewan 

maupun manusia (CDC, 2001). Menurut Levison (2008), spesies Salmonella 

dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuannya yang dapat 

menyebabkan penyakit Salmonellosis yaitu spesies kelompok typhoidal dan 

non-typhoidal. Salmonella kelompok typhoidal dapat menyebabkan demam 

tifoid dan untuk spesies non-thypoidal bisa menyebabkan diare atau disebut 

enterokolitis dan juga infeksi metastase seperti oesteomielitis. Salmonella 

spesies typhoidal adalah S. typhi dan S. paratyphi. sedangkan Salmonella 

spesies non-typhoidal adalah S. enteriditis dan S. choleraesuis. Salmonellosis 

bersifat endemis karena dapat ditemukan hampir di seluruh kota besar di 

wilayah Indonesia. Diperkirakan demam tifoid terjadi sebanyak 60.000 hingga 

1.300.000 kasus dengan sedikitnya 20.000 kematian per tahun. (Suwandono et 

al., 2005). Namun, Salmonellosis paling berpotensi terjadi di daerah 

peternakan, khususnya di peternakan unggas. Lebih dari 70% penderita 

Salmonellosis di disebabkan dari makanan yang terkontaminasi dengan 

Salmonella yaitu pada ayam dan telur. Jika sudah terinfeksi dengan Salmonella 

maka bakteri tersebut akan mengganggu sistem pencernaan (Ariyanti, 2008). 

 Sel Salmonella yang terkonsumsi akan menginvasi mukosa usus halus, 

tumbuh dalam sel epitel, dan menghasilkan toksin yang menyebabkan reaksi 

infllamasi serta akumulasi cairan dalam usus halus (Sopandi, 2014). 

Pencegahan masuknya infeksi Salmonella spp. sangat penting dilakukan untuk 

menjaga kesehatan unggas dan industri makanan (Carli et al., 2001). Hewan 

yang terinfeksi di peternakan harus secepatnya di identifikasi dan diisolasi dari 

yang lain untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi. Oleh karena 
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itu kontrol dalam mengurangi kontaminasi Salmonella spp. pada unggas dimulai 

dari peternakan (Ikawikanti, 2012). 

 

2.5 Antigen dan Antibodi Salmonella 

Antigen adalah zat-zat asing yang memasuki tubuh dan merangsang 

pembentukan antibodi yang mampu berikatan dengan antigen spesfik tersebut. 

Antigen pada umumnya merupakan protein atau polisakarida yang tergolong 

makromolekul dengan BM > 10.000 (Nagoba, 2016). Antigen bertindak sebagai 

benda asing atau nonself oleh seekor ternak dan akan merangsang timbulnya 

antibodi. Kereaktifan antigen adalah kemampuan antigen untuk membentuk 

antibodi. Bagian ikatan khas dengan antibodi dikenal dengan istilah epitop atau 

antigen determinant. Epitop mempunyai struktur tiga dimensi dari asam amino 

yang kompatibel dengan bagian pengikat dari molekul antibodi (Akin, 2006). 

 Sedangkan antibodi adalah protein kelompok senyawa imunoglobulin yang 

secara khas dapat berikatan dengan antigen. Kombinasi antara antigen dan 

antibodi bersifat spesifik, non kovalen, dan reversibel (Pereto, 2011). Antibodi 

diproduksi oleh sel plasma yaitu populasi sel yang merupakan deferensiasi dari 

sel limposit-B. Antibodi dalam konsentrasi tertentu terdapat dalam serum darah 

dan serum darah yang mengandung antibodi disebut dengan antiserum. 

Molekul antibodi mempunyai satu atau lebih sisi ikat yang dikenal dengan istilah 

paratop. Paratop hanya akan bereaksi dengan molekul antigen yang 

mengimbasnya (Akin, 2006). Antibodi dibagi menjadi 2 jenis yaitu antibodi 

monoklonal dan poliklonal.  

Antibodi monoklonal adalah antibodi yang homogen atau mempunyai sifat 

yang spesifik karena dapat mengikat 1 epitop antigen dan dapat dibuat dalam 

jumlah tidak terbatas. Sedangkan antibodi poliklonal adalah adalah campuran 

antibodi heterogen yang berikatan terhadap berbagai epitopes dari antigen 

sama. Antibodi ini dihasilkan oleh klon sel B yang berbeda dari hewan sehingga 

memiliki sifat kimia imun yang berbeda (Boenisch, 2009). Antibodi Salmonella 

diambil dari protein flagel atau sel protein utuh pada kelinci atau tikus yang 

terdapat pada hampir semua spesies Salmonella sebagai immunogen.  

Antigen Salmonella terdiri dari tiga jenis yaitu antigen somatik (O), antigen 

kapsul (Vi) dan antigen flagela (H) (Choerunnisa, 2014). Antigen O (Antigenik 

somatik) merupakan antigen yang terletak pada bagian permukaan terluar sel 

dan rantai samping O-antigen diketahui mempunyai peranan penting terhadap 
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interaksi bakteri Salmonella spp. terhadap pertahanan tubuh hospes. Bagian ini 

mempunyai struktur kimia lipopolisakarida disebut endotoksin. Antigen ini 

bersifat hidofilik, tahan terhadap pemanasan suhu 1000C selama 2-5 jam dan 

tahan alkohol 96 % dan etanol 96% selama 4 jam pada suhu 370C tetapi tidak 

tahan terhadap formaldehid (Choerunnisa, 2014).  

Antigen H (Antigen flagella) terdapat dalam flagella yang terdiri dari protein 

subunit atau protein polimerase yang dinamakan flagelin. Flagel ini terdiri dari 

badan basal yang melekat pada sitoplasma dinding sel kuman, struktur kimia ini 

berupa protein yang tahan terhadap 0,2-0,4 % formaldehid tetapi tidak tahan 

terhadap panas dan alkohol pada suhu 600C (Khan, 2012). Terdapat dua fasa 

yang terbentuk dari antigen H yaitu fasa 1 dan fasa 2. Hanya satu dari dua fasa 

tersebut akan disintesis pada satu waktu tergantung kepada urutan gennya 

untuk transkripsi mRNA (Levison, 2008). 

Antigen kapsular (Vi) merupakan polisakarida yang ditemukan pada 

serovar typhi, paratyphi C dan dublin. Antigen tersebut dikendalikan oleh 3 gen 

yang terletak pada loki viaA, viaB, ompB. Loki viaA, dan ompB terdapat dalam 

berbagai spesies dan genus lain sebagai regulator dalam sintesis antigen Vi. 

Sedangkan viaB hanya terdapat dalam spesies (Salmonella spp.) yang 

mempunyai kemampuan produksi Vi, mempunyai gene sintesis protein, 

berfungsi sebagai polisakarida dan dapat membentuk antigen komplek 

lipopolisakarida (lipid-protein dan polisakarida) (Ariyanti, 2008). 

             

2.6 Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan bakteri yang berasal dari genus Escherichia 

yang bersifat fakultatif anaerob dan memiliki tipe metabolisme fermentasi dan 

respirasi (Meng, 2007). Pertumbuhan E. coli paling banyak berada dalam 

keadaan anaerob, namun juga dapat tumbuh dengan baik pada suasana aerob. 

Berdasarkan taksonominya E. coli diklasifikasikan sebagai berikut (Todar, 

2008):  

Divisi : Protophyta 

Kelas : Schilomycetes 

Ordo : Eubacteriales 

Family : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 
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Spesies : Escherichia coli 

Escherichia coli termasuk golongan bakteri mesofilik yaitu bakteri yang suhu 

pertumbuhan optimumnya 15-45°C dan dapat hidup pada pH 5,5-8. Namun, E. 

coli akan tumbuh paling optimal pada suhu 37o C. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Hawa (2011), E. coli memiliki suhu maksimum pertumbuhan 40-

45°C, di atas suhu tersebut bakteri akan mengalami inaktivasi. Suhu yang baik 

untuk menumbuhkan E. coli yaitu pada suhu optimal 37OC pada media yang 

mengandung 1% peptone sebagai sumber nitrogen dan karbon. Ukuran sel dari 

bakteri E. coli biasanya berukuran panjang 2,0 – 6,0 μm dan lebar 1,1 – 1,5 μm 

dengan bentuk sel bulat dan cenderung ke batang panjang.  

Struktur sel dari bakteri E. coli terdiri dari dinding sel, membran plasma, 

sitoplasma, flagella, nucleus (inti sel), dan kapsul. membran sel  E.coli terdiri 

dari sitoplasma yang mengandung nukleoprotein dan ditutupi oleh dinding sel 

berlapis kapsul. Flagela dan fili E. coli menjulur dari permukaan sel (Meng, 

2007). Tiga struktur antigen utama permukaan yang digunakan untuk 

membedakan serotipe golongan E. coli adalah antigen O (antigen 11 

lipoporisakarida somatik di dalam dinding sel), antigen K (antigen polisakaride 

kapsul), dan antigen H (antigen protein flagella) (Wibowo, 2008). Bakteri E. coli 

mempunyai dinding sel yang kaku, berpori dan berguna untuk memberikan 

bentuk tertentu pada sel serta berperan sebagai pelindung. Dinding sel 

diklasifikasikan sebagai antigen O. Bakteri E. coli juga memiliki kapsul yang 

akan terbentuk karena pengaruh media pertumbuhan dan kondisi lingkungan. 

Kapsul terdiri dari polisakarida atau kompleks polisakarida-protein yang dapat 

melindungi membran luar dari fagositik dan sistem komplemen. Kapsul ini 

diklasifikasikan sebagai antigen K. Sedangkan flagella dari E. coli bersifat 

antigenik sehingga dikenal sebagai antigen H (Amin, 2015). 

Bakteri E. coli secara normal dapat berada dalam saluran usus halus 

manusia dan hewan berdarah panas termasuk unggas. Bakteri ini dalam usus 

dapat mencapai jumlah jutaan per gram isi usus, sehingga sejak lama 

digunakan sebagai organisme indeks kontaminasi fecal, serta keberadaan 

patogenik enterik dalam makanan dan minuman. Menurut Kusumaningsih 

(2010) strain bakteri E. coli dibedakan menjadi 4 kelompok yaitu 

Enteropatogenik E. coli (EPEC), Enterotoksigenik E. coli (ETEC), Enteroinvasif 

E. coli (EIEC), dan Enterohemogarik E. coli (EHEC). 

Enteropatogenik E. coli (EPEC) merupakan strain E. coli yang 
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menyebabkan diare pada bayi diseluruh dunia, khususnya daerah dengan 

tingkat sanitasi rendah. Enterotoksigenik E. coli (ETEC) merupakan strain 

penyebab utama diare pada wisatawan atau pelancong diberbagai negara 

dengan tingkat sanitasi yang rendah. Beberapa strain ETEC memproduksi 

eksotoksin yang sifatnya labil terhadap panas (LT) dan toksin yang stabil 

terhadap panas (ST). Infeksi ETEC dapat mengakibatkan gejala sakit perut, 

kadang disertai demam, muntah, dan pada feses ditemukan darah (Amin, 

2015). 

Enteroinvasif E. coli (EIEC) merupakan strain E. coli yang menyebabkan 

penyakit mirip disentri yang disebabkan oleh shigellosis yang menyerang sel 

epitel mukosa usus.  Sedangkan Enterohemogarik E. coli (EHEC) merupakan 

strain yang dikenal sebagai penyebab diare berdarah dan sindrom uremik 

hemogarik pada manusia. Serotipe E. coli yang memproduksi verotoksin yaitu 

EHEC O157:H7. Verotoksin yang dihasilkan menghancurkan dinding mukosa 

dan menyebabkan pendarahan (Kusumaningsih, 2010).  

 

2.7 Listeria monocytogenes 
Bakteri Listeria Monocytogenes (L. monocytogenes) merupakan bakteri 

gram positif, psikrotrof, fakultatif anaerobik, tidak membentuk spora, motil, dan 

membentuk batang kecil, serta dalam biakan segar dapat membentuk rantai 

pendek (Ekandari, 2009). Sebagai bakteri yang tidak membentuk spora, L. 

monocytogenes sangat kuat dan tahan terhadap panas, asam, dan garam. 

Bakteri ini termasuk hemolitik dan dapat memfermentasi ramnosa, tetapi tidak 

dapat memfermentasi silosa. Bakteri ini juga tahan pembekuan dan dapat tetap 

tumbuh pada suhu 4oC, khususnya pada makanan yang disimpan di lemari 

pendingin. Kisaran suhu pertumbuhan L. monocytogenes yaitu antara 1-44oC 

dengan suhu pertumbuhan optimum berkisar 35-37oC (Henning, 2001). Bakteri 

ini dapat memfermentasi glukosa tanpa memproduksi gas dan dapat tumbuh 

pada berbagai pangan dan lingkungan. Sel bakteri ini tahan terhadap 

pembekuan, pengeringan, kadar garam tinggi, dan pH lebih dari 5,0. Bakteri L. 

monocytogenes juga dapat membentuk biofilm, yakni terbentuknya lapisan lendir 

yang apabila tidak dibersihkan maka akan mengkontaminasi permukaan 

makanan sehingga menimbulkan penyakit (Henning, 2001). 

Bakteri L. monocytogenes termasuk bakteri patogen karena merupakan 

salah satu penyebab foodborne disease. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi 
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dan penyakit Listeriosis. Listeriosis memang jarang terjadi, namun merupakan 

penyakit yang sangat serius karena tingkat kematian pun cukup tinggi yaiitu 

sekitar 20-30% hampir sebanding dengan kasus mikrobial foodborne disease 

lainnya seperti Salmonellosis (Ariyanti, 2010). L. monocytogenes dapat 

ditemukan di tanah, kotoran, air, tanaman mati, dan isi material hewan ternak 

termasuk unggas. Selain itu, bakteri ini banyak ditemukan dalam jumlah tinggi 

pada daging mentah, susu, telur, makanan laut, dan juga sayuran berdaun lebar 

dan umbi seperti kentang. Kontaminasi tersebut dapat terjadi di peternakan, 

tempat pemotongan ternak, pengolahan produk peternakan, pemrosesan 

makanan siap santap, pengawetan makanan, penyimpanan maupun selama 

transportasi (Abdelgadir et al., 2009). Sehingga manusia dapat terinfeksi atau 

terkena Listeriosis jika mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh L. 

monocytogenes atau kontak dengan hewan atau ternak terinfeksi. 

 

2.8 Sensitivitas 
Sensitivitas merupakan suatu metode yang menggambarkan kemampuan 

metode tersebut untuk mendeteksi adanya suatu komponen dalam sampel yang 

diuji (Nurkomah, 2011). Dalam pengujian ini, sensitivitas ditentukan melalui 

pengujian Limit of Detection (LoD) dan linearitas. 

2.8.1 Limit of Detection (LoD) 
Limit of Detection (LoD) atau batas deteksi ialah jumlah pengukuran 

terendah atau konsentrasi terendah dari analit dalam contoh yang dapat 

ditentukan degan tingkat presisi dan akurasi yang dapat diterima, di bawah 

kondisi pengujian yang disepakati (Foorotan, 2017). Sedangkan menurut 

Sugihartini (2014), LoD adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat 

dideteksi yang masih memberikan respon yang signifikan (Sugihartini, 2014). 

LoD merupakan salah satu parameter validasi. Validasi terhadap suatu metode 

analisa menjadi faktor penting karena hanya metode analisa yang telah 

dibuktikan validitasnya maka hasil pengukurannya bisa dipertanggung jawabkan 

dan dipergunakan sebagai landasan dalam perhitungan berikutnya. Beberapa 

parameter validasi lainnya meliputi linieritas, selektivitas, ketelitian, ketepatan, 

dan limit of quantification. LoD merupakan parameter yang dapat dipengaruhi 

oleh perubahan kecil dalam sistem analitis (misalnya suhu, kemurnian reagen, 

efek matriks, kondisi berperan). Oleh karena itu, penting bahwa parameter ini 
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selalu dilakukan oleh laboratorium dalam memvalidasi metode. Terdapat 3 cara 

dalam menentukan LOD ada yaitu: 

a. Metode signal-to-noise 

Metode signal-to-noise yaitu mengukur puncak ke puncak kebisingan di 

sekitar waktu retensi analit. Kemudian diperkirakan konsentrasi analit 

yang akan menghasilkan sinyal. Besarnya kebisingan dapat diukur secara 

manual pada print out kromatogram atau dengan auto integrator dari 

instrument. Metode ini biasanya  diterapkan untuk mengetahui LoD dari 

suatu suara atau yang berkaitan dengan bunyi (Riyanto, 2013). 

b. Penentuan blanko  

Metode LoD dengan penentuan blanko deterapkan ketika analisis blanko 

memberikan hasil standar deviasi tidak nol. LOD dinyatakan sebagai 

konsentrasi analit yang sesuai dengan nilai blanko sampel ditambah tiga 

standar deviasi. Rumus dari penentuan LoD dengan metode blanko ialah 

LOD = x + 3Sb, Dimana x adalah konsentrasi rata-rata blanko dan Sb 

adalah standar deviasi dari blanko (Riyanto, 2013). 

c. Kurva Kalibrasi  

Metode penentuan LoD dengan membuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi 

linear, diasumsikan bahwa respon instrumen y berhubungan linier dengan 

konsentrasi x standar untuk rentang konsentrasi yang terbatas (Riyanto, 

2013). Sehingga akan dihasilkan suatu persamaan y = bx + a. Rumus dari 

penentuan LoD menggunakan kurva kalibrasi ialah (Mishra, 2015): 

LoD = 3σ
𝑆

   

Keterangan: 

σ= Standar Deviasi 

S= Slope dari kurva standar 

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian LoD untuk mengetahui 

kemampuan suatu metode dalam mendeteksi keberadaan Salmonella. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Malorny et al. (2004), pendeteksian Salmonella 

menggunakan metode Real-Time PCR menghasilkan LoD sebesar 103 CFU ml-1 

dan penelitan yang dilakukan oleh Chunglok et al. (2011) menggunakan metode 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) menghasilkan LoD sebesar 104 

CFU ml-1. Sedangkan penelitian Cinti et al. (2017) yang menggunakan metode 

pendeteksian Salmonella berbasis magnetic-electrochemical biosensor, 
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menghasilkan LoD sebesar 6x102 CFU ml-1 dan berbasis gold nanoparticle 

colorimetric biosensor menghasilkan LoD sebesar 10 CFU ml-1 (Zhu et al., 2016).  

 

2.8.2 Linearitas 
Linearitas adalah kemampuan metode analisis memberikan respon 

proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel (Riyanto, 2014). 

Sedangkan menurut Jatnika (2007), linearitas adalah kemampuan metode 

analisis memberikan respon proporsional terhadap konsentrasi analit dalam 

sampel. Linearitas biasanya ditentukan dengan membuat persamaan garis linear 

yang dihitung berdasarkan persamaan matematik data yang diperoleh dari hasil 

uji analit dalam sampel dengan berbagai konsentrasi analit. Persamaan garis 

regresi linear ialah y=bx+a, dimana y merupakan respon instrumen, b adalah 

kemiringan garis regresi, x adalah konsentrasi analit, dan a adalh intersep atau 

perpotongan garis dengan sumbu y. Derajat linearitas dapat dihitung melalui 

beberapa parameter, salah satunya ialah dengan menghitung koefisien korelasi 

atau determinasi (Jatnika, 2007).  

Koefisien korelasi merupakan ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat 

hubungan, terutama data kuantitatif. Selain itu, koefisien korelasi juga dapat 

diartikan sebagai besarnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel 

yang lain yang disimbolkan dengan “r” yang besarnya adalah akar koefisien 

determinasi (Hasibuan, 2013). Secara singkatnya kegunaan dari koefisien 

korelasi ialah untuk mengetahui keeratan hubungan (korelasi linier) antara dua 

variabel dan mengetahui arah hubungan antara dua variabel. Besarnya koefisien 

korelasi (r) antara dua variabel adalah -1 sampai dengan +1. Koefisien -1 atau +1 

menunjukkan korelasi sempurna antara dua variabel. Sebaliknya, koefisien nol 

(0) menunjukkan tidak adanya korelasi sama sekali antara dua variabel tersebut 

(Jatnika, 2007). Semakin tinggi nilai koefisien korelasi antara dua buah variabel 

(semakin mendekati 1), maka tingkat keeratan hubungan antara dua variabel 

tersebut semakin tinggi. Dan sebaliknya semakin rendah koefisien korelasi 

antara dua buah variabel (semakin mendekati 0), maka tingkat keeratan 

hubungan antara dua variabel tersebut semakin lemah (Hasibuan, 2013). 

Sedangkan koefisien determinasi atau yang biasa disimbolkan dengan “R2” 

merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan yang dan akan menentukan 

seberapa besar kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Koefisien 

determinasi biasanya akan muncul jika kita mencari regresi linear pada excel. 
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Koefisien determinasi memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam 

variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R2 terletak antara 0 – 1, 

dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R2 semakin mendekati 1 (Sidik, 

2015). Menurut Zhao et al. (2006), linearitas dari suatu biosensor dapat 

ditentukan dari kurva suatu konsentrasi yang bereaksi positif atau konsentrasi 

yang dapat terukur dan biosensor tersebut dapat dikatakan linear jika R2>0,95.  

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian linearitas untuk mengetahui 

kemampuan suatu metode dalam mendeteksi keberadaan Salmonella. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Wang, et al. (2015), pendeteksian Salmonella 

menggunakan metode ELISA menghasilkan linearitas dari konsentrasi 104-10⁶ 

CFU mL⁻¹ (R² = 0.967). Sedangkan pendeteksian Salmonella menggunakan 

metode Real-Time PCR menghasilkan linearitas yang lebih rendah yaitu 103-108 

CFU mL⁻¹ (R² = 0.9767) (Croci et al., 2003). Sedangkan penelitian Cinti et al. 

(2017) yang menggunakan metode pendeteksian Salmonella berbasis magnetic-

electrochemical biosensor, menghasilkan linearitas sebesar 102-106 CFU ml-1 

(R2=0,962) dan berbasis gold nanoparticle colorimetric biosensor menghasilkan 

linearitas sebesar 10¹-10⁶ CFU mL⁻¹ (R² = 0.9920) (Zhu et al., 2016).  

 

2.9 Selektivitas 
Selektivitas adalah kemampuan metode uji untuk memberikan sinyal 

analitik yang benar untuk campuran analit dalam suatu contoh tanpa adanya 

interaksi antaranalit (Nurkomah, 2011). Sedangkan menurut Jatnika (2007), 

selektivitas juga dapat dikatakan sebagai spesifisitas yang merupakan 

kemampuan untuk menguji secara akurat dan spesifik suatu analit dengan 

adanya komponen lain dalam matriks sampel. Selektivitas merupakan suatu 

metode pengujian yang biasanya dilakukan terhadap sampel yang mengandung 

bahan yang ditambahkan cemaran, hasil urai, senyawa sejenis, senyawa asing 

lainnya, dan dibandingkan terhadap hasil urai, senyawa sejenis, senyawa asing 

lainnya, dan dibandingkan terhadap hasil analisis sampel yang tidak 

mengandung bahan lain yang ditambahkan (Harmita, 2004). Metode selektivitas 

biasa dilakukan untuk keperluan identifikasi yaitu harus mampu menyeleksi 

senyawa-senyawa yang terdapat dalam suatu sampel yang dibuktikan dengan 

hasil positif atau dibandingkan dengan bahan acuan standar (kontrol) yang 

diketahui dari sampel yang mengandung senyawa yang akan dideteksi dan 
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dibandingkan dengan hasil negatif dari sampel yang tidak mengandung senyawa 

yang akan dideteksi (Jatnika, 2007). 

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian selektivitas untuk mengetahui 

kemampuan suatu metode dalam mendeteksi keberadaan Salmonella. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Wang, et al. (2015), pendeteksian Salmonella 

menggunakan metode ELISA selektif terhadap  E. coli, S. aureus, L. 

monocytogenes, C. jejuni. Pendeteksian Salmonella menggunakan metode Real-

Time PCR selektif terhadap P. aeruginosa, E. coli, and C. freundii (Croci et al., 

2003). Sedangkan penelitian Park et al. (2013) yang menggunakan metode 

pendeteksian Salmonella berbasis magnetic-electrochemical biosensor, selektif 

terhadap E. coli, Listeria monocytogenes, and Shigella dan berbasis gold 

nanoparticle colorimetric biosensor selektif terhadap Vibrio parahemolyticus, 

Staphylococcus aureus, Streotococcus, Listeria monocytogenes, dan E. coli. 

(Zhu et al., 2016).  

 

2.10 Pendeteksi Salmonella yang Telah Ada 
Teknologi semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. 

Perkembangan teknologi tersebut mendorong para ilmuan untuk menciptakan 

suatu alat yang dapat memecahkan suatu permasalahan, salah satunya ialah 

menciptakan suatu teknik untuk mendeteksi keberadaan Salmonella. Beberapa 

alternatif metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan Salmonella 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Sensitivitas dan Selektivitas Pada Metode Pendeteksi Salmonella yang Telah 

Ada 

Metode Keterangan Sumber 

Enzyme-linked 
immunosorbent 
assay (ELISA) 

- Waktu deteksi 10 menit 
- Sensitivitas yaitu LoD 104 CFU ml-1 dan 

linearitas 104-106 CFU ml-1 (R2=0,967) 
- Selektif terhadap  E. coli, S. aureus, L. 

monocytogenes, C. jejuni 
- Membutuhkan peralatan dan tempat 

khusus (laboratorium). 
- Pendeteksian rumit sehingga 

membutuhkan tenaga ahli. 
 

 (Wang, 2015) 

Real-Time PCR - Waktu deteksi ± 24 jam 
- Sensitivitas yaitu LoD 103 CFU ml-1 dan 

linearitas 103-108 CFU ml-1 (R2=0,9767) 
- Selektif terhadap P. aeruginosa, E. coli, 

and C. freundii 
- Pendeteksian rumit sehingga 

membutuhkan tenaga ahli. 
 

(Malorny et al., 

2004) 

Magnetic-
electrochemical 
biosensor 
 
 
 

- Waktu deteksi 1,5 jam  
- Sensitivitas yaitu LoD 6x102 CFU ml-1  dan 

linearitas 102-106 CFU ml-1 (R2=0,962)  
- Selektif terhadap E. coli, Listeria 

monocytogenes, and Shigella 
- Membutuhkan peralatan dan tempat 

khusus (laboratorium). 
- Pendeteksian rumit sehingga 

membutuhkan tenaga ahli. 
 

(Cinti, et al., 2017)  

 

 

 

 

 

Colorimetric 
Biosensor 
menggunakan 
gold nanopartikel 

- Waktu deteksi 4 jam 
- Sensitivitas yaitu LoD 10 CFU ml-1 dan 

linearitas 10¹-10⁶ CFU mL⁻¹ (R² = 0.9920) 
-  Selektif terhadap Vibrio parahemolyticus, 

Staphylococcus aureus, Streotococcus, 
Listeria monocytogenes, dan E. coli. 

- Pendeteksian rumit sehingga 
membutuhkan tenaga ahli. 

(Zhu et al., 2016) 
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BAB III  DESAIN TEKNOLOGI 
 

 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Pembuatan PILATOR dilakukan di Laboratorium Bioteknologi dan 

Mikrobiologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya mulai 

bulan Februari hingga November 2017. 

 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1   Alat 

Alat yang dibutuhkan dalam pengujian PILATOR diantaranya, autoklaf 

(GEA), Inkubator (Yamato), freezer -26˚C (AB-106R), refrigerator (Labex 125), 

mikropipet dan mikrotip (Socorex),vorteks (Biologix), scanner (Cannon LIDE 

220), kompor listrik (Maspion), spektrofotometer UV-VIS (Genesis), kerangka alat 

(Laniras), botol semprot, dan glassware (Iwaki Pyrex). 

 

3.2.2   Bahan 
Bahan yang akan digunakan antara lain adalah Kultur Salmonella 

Entritidis yang didapatkan di laboratorium fisiologi Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya, Listeria Monocytogenes, dan E. coli yang didapatkan di 

laboratorium mikrobiologi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 

Salmonella entritidis antibody (BIOSS), Buffer Saline Phospate (PBS) (Merck), 

antibodi sekunder -goat anti rabbit igG-AP labeled (Chemicon), substrat BCIP 

(Thermo Scientific), Natrium Agar (Merck), BSA, Gluteraldehid, Tween 20, kertas 

saring (Whatman), akuades (Egra), alkohol 70% (Egra), Lactose Broth (Merck), 

tisu, sarung tangan, plastik sterilisasi, kertas sterilisasi, masker, aluminium foil, 

kapas, karet gelang, kertas label, dan plastik untuk hard case. 

 

3.3 Rencana Implementasi 

Rencana implementasi dari pembuatan alat ini dimulai dengan studi 

literatur dan dilanjutkan dengan penyelesaian kerangka, sistem alat dan diakhiri 

dengan uji coba alat, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Tahapan Kegiatan 

 

3.4 Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian tugas akhir ini digunakan metode pendekatan sebagai 

berikut: 

3.4.1 Studi Literatur 
Studi literatur merupakan tahap awal penulisan mengenai perancangan 

PILATOR.  Studi literatur ini ditujukan untuk mengetahui aplikasi teknologi 

biosensor pendeteksi Salmonella yang telah ada sebelumnya. Studi literatur ini 

meliputi cara dan bahan baku pembuatan alat (platform), aplikasi pembuatan 

alat, dan pengujian untuk mengetahui kualitas alat sehingga tercapai target dari 

alat yang dihasilkan yaitu cepat, praktis, dan portable. Pengumpulan data dalam 

penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan studi literatur dan penelusuran 

informasi digital dengan sasaran antara lain: informasi internet, pustaka-pustaka 

referensi, dan pustaka penunjang. 

 

3.4.2 Pembuatan Prototype PILATOR 
Pembuatan prototype PILATOR sebagai aplikasi dari studi literatur yang 

telah dilakukan. Target pembuatan prototype PILATOR ini agar mudah untuk 

digunakan dan diaplikasikan pada masyarakat, cepat, praktis, dan portable. 

Sehingga penentuan komposisi dan formulasi bahan baku sangat berpengaruh 

Mulai 

Studi Literatur 

Perancangan Prototype PILATOR 

Pembuatan Prototype PILATOR 

Pengujian PILATOR 

Hasil 

•Uji  Sensitivitas (LoD dan 
Linearitas) 

•Uji Selektivitas 
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dalam menentukan target tersebut. Pada tahap pembuatan PILATOR ini meliputi 

tahapan persiapan fabrikasi PILATOR yaitu pembuatan platform, reagen, dan 

biorecognition. Setelah itu barulah dilakukan tahap fabrikasi PILATOR. 

 
3.4.3 Pengujian Prototype PILATOR 

Tahap selanjutnya ialah tahap pengujian untuk menentukan kualitas 

biosensor agar layak dan dapat diaplikasikan pada masyarakat. PILATOR akan 

diuji dengan parameter sensitivitas, selektivitas. Pengujian sensitivitas meliputi 

pengujian Limit of Detection (LoD) dan linearitas. Setelah itu, dilakukan pengujian 

selektivitas terhadap bakteri E. coli, L. Monocytogenis, dan kultur campuran E. 

coli dan Salmonella.  

 

3.5 Metode Perancangan 
3.5.1   Tahap Perancangan PILATOR 

Tahap awal pelaksanaan program ini adalah dengan melakukan desain 

atau perancangan alat yang akan dibuat. Desain visual dari PILATOR dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 3.2. Desain Visual PILATOR (a). Tampak samping dan (b). Tampak 

depan 
 

PILATOR didesain sesuai dengan standar desain alat pendeteksi 

portable yang dibuat dengan bahan dasar kertas saring whatman #1 dengan 

dimensi alat berukuran 14 x 1,4 x 0,8 cm. Bagian pertama adalah bagian 

pelindung yang berfungsi melindungi zona reaksi dan zona hasil agar tidak 

(b). 

0,8 cm 

(a). 

1,4 cm   

Positif Negatif 

Zona sampel 

Zona reaksi 

Zona hasil 
14 cm 
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mengalami  kerusakan.  Bagian  kedua  adalah  tempat pencelupan/tempat 

menaruh sampel yang akan diuji, bagian ketiga adalah zona reaksi yaitu tempat 

terjadinya reaksi antara antibodi primer dengan antigen Salmonella pada sampel, 

dan bagian terakhir adalah zona hasil dimana akan terjadi sandwich assay 

antara antibodi primer yang telah mengikat antigen Salmonella dengan antibodi 

sekunder bertag enzim yang telah diimobilisasi. Tag enzim pada antibodi 

sekunder akan bereaksi dengan zat pewarna yang telah diletakkan pada bagian 

zona hasil tersebut membentuk warna biru keunguan yang memandakan hasil uji 

positif(+) (Koyun, 2012). 

 

3.5.2 Tahap Fabrikasi PILATOR 
3.5.2.1 Tahap Persiapan  
A. Pembuatan Platform (Modifikasi Cao, 2015) 

Kertas jenis nitroselulose (10 mm x 10 mm) yang biasa digunakan untuk 

pembuatan platform diganti dengan kertas jenis Whatman #1 (5 cm x 1 cm) yang 

memiliki kualitas yang lebih baik daripada kertas jenis nitroselulose. Kemudian 

dilakukan sterilisasi (120˚C , 60 menit).  

 

B. Pembuatan Reagen (Modifikasi Cao, 2015) 
Pembuatan reagen dilakukan dengan membuat 20µl (3% gluteraldehid 

dalam 0,01 M PBST pH 7,4). Kemudian ditambahkan 100 μL buffer 1.5% (w/v) 

mannitol, 0.15% (v/v) glycerol, dan 0.01% (v/v) Tween 20. Namun untuk 

menyesuaikan dengan alat PILATOR, maka pembuatan reagen dimodifikasi 

dengan melakukan pengenceran 1 µl tween 20 dalam PBS sebanyak 999 µl 

untuk memperoleh 1000 µl PBST 1%. Selanjutnya ialah mengencerkan 1 mg 

BSA dalam 100 µl PBST untuk memperoleh 100 µl BSA 0,1%, dan terakhir 

adalah mengencerkan 10 µl gluteraldehid dalam 190 µl PBST untuk 

mendapatkan larutan 200 µl gluteraldehid 5%. 

 

C. Pembuatan Biorecognition (Modifikasi Zourob, 2008) 

Pembuatan antibodi primer yaitu 2 µl Salmonella entritidis antibody 

konsentrasi 1 µg/ml diencerkan dengan 198 µl Phospate Buffer Saline (PBS). 

Sehingga diperoleh 200µl Salmonella entritidis antibody konsentrasi 10 µl/ml. 

Pembuatan antibodi sekunder yaitu goat anti rabbit igG-AP labeled 3µl 

diencerkan dengan 1497 µl PBS. Sehingga diperoleh 1500 µl goat anti rabbit 
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igG-AP labeled 200 ng/ml. Kemudian dicampurkan 20 µl antibodi primer dan 20 

µl goat anti rabbit igG-AP labeled. Lalu, divortex (1 menit) dan diinkubasi (37˚C, 

1-2 jam).  

 

3.5.2.2 Tahap Fabrikasi (Modifikasi Zourob, 2008) 

Fabrikasi dilakukan dengan meneteskan 4µl antibodi sekunder 200 ng/ml 

pada zona reaksi dan tunggu hingga kering. Kemudian teteskan 4µl gluteraldehid 

yang berfungsi sebagai agen immobilisasi pada zona hasil dan tunggu hingga 

kering, Setelah itu, teteskan 4µl antibodi primer 10 µl/ml pada zona hasil dan 

tunggu hingga kering. Selanjutnya bilas zona hasil dengan menggunakan PBST 

untuk menghilangkan antibodi yang tidak terimmobilisasi. Teteskan 5µl substrat 

NBT-BCIP pada zona hasil dan tunggu hingga kering. Lalu, teteskan 4µl BSA 

sebagai blocking agent agar sisa daerah pada zona reaksi tidak dapat mengikat 

senyawa yang tidak diinginkan dan tunggu hingga kering. Terakhir, masukkan 

kertas yang sudah berisi antibodi ke dalam wadah antibodi yang berfungsi 

sebagai hard cover dari biosensor ini dan diinkubasi (4˚C, 24 jam) sebelum siap 

digunakan. Tahap fabrikasi dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3. Tahap Fabrikasi PILATOR 

 

3.6 Metode Pengujian PILATOR 
3.6.1 Uji Sensitivitas (Modifikasi Zhu et al., 2016) 

Pengujian sensitivitas dilakukan dengan mengukur batas deteksi atau 

Limit of Detection (LoD) dan juga mengukur linearitas dari PILATOR. LoD 

merupakan  jumlah pengukuran terendah atau konsentrasi terendah dari analit 

dalam contoh yang dapat ditentukan degan tingkat presisi dan akurasi yang 

dapat diterima, di bawah kondisi pengujian yang disepakati (Foorotan, 2017).  
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Prosedur pengujian LoD yaitu kultur murni Salmonella diencerkan dengan 

PBS sehingga akan didapatkan berbagai konsentrasi  yaitu 0, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, dan 108 CFU ml-1 dan konsentrasi 0 dijadikan sebagai kontrol atau 

background. Untuk mendapatkan konsentrasi 107 CFU ml-1, maka diambil 1 ml 

dari konsentrasi 108 CFU ml-1 kemudian ditambahkan 9 ml PBS dan divorteks 

agar kultur dapat larut dalam PBS dengan sempurna. Untuk mendapatkan 

konsentrasi 106 CFU ml-1, maka diambil 1 ml dari konsentrasi 107 CFU ml-1 

kemudian ditambahkan 9 ml PBS dan divorteks. Begitu pula dengan konsentrasi 

selanjutnya, sehingga akan didapatkan Salmonella dengan konsentrasi 0, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, dan 108 CFU ml-1. 

Setelah itu,  diteteskan Salmonella setiap konsentrasi sebanyak 10 µl pada 

biosensor PILATOR yang telah diberi antibodi primer, antibodi sekunder, dan 

substrat BCIP. Kemudian diamati ada atau tidaknya perubahan warna menjadi 

biru keunguan dalam kurun waktu 10 menit dan hasil akan optimum pada menit 

ke 25. Lalu, hasil pengujian tersebut discan dan diukur intensitas warna 

menggunakan software Adobe Photoshop CS6. Intensitas warna yang diukur 

ialah RGB karena warna yang terbentuk pada pengujian ini ialah biru keunguan. 

Menurut Rambe (2011), RGB ialah singkatan dari red, green, and blue yang 

merupakan suatu model warna yang terdiri dari merah, hijau, dan biru, 

digabungkan dalam membentuk suatu susunan warna yang luas. Setiap warna 

dasar, misalnya merah, dapat diberi rentang nilai. Untuk monitor komputer, nilai 

rentangnya paling kecil yaitu 0 dan paling besar yaitu 255. Pengujian LoD ini 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada setiap konsentrasinya dan hasil 

RGB tiap konsentrasi didapatkan dari rata-rata 3 pengulangan tiap konsentrasi. 

Hasil pengulangan tiap konsentrasi dapat dilihat pada Lampiran 1. Kemudian 

dibuat kurva standar hubungan intensitas warna dengan konsentrasi 

menggunakan Ms. Excel dan dihitung sensitivitasnya dengan menggunakan 

rumus (Mishra, 2015):  

LoD = 3σ
𝑆

   

Keterangan: 

σ= Standar Deviasi 

S= Slope dari kurva standar 

Sedangkan uji linearitas dilakukan dengan melihat intensitas warna yang 

terbentuk pada uji positif di setiap konsentrasi sampel kultur murni Salmonella 
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yang diuji. Kemudian dilakukan pengujian intensitas warna menggunakan 

Software Adobe Photoshop CS6. Setelah itu, dibuat kurva hubungan antara 

konsentrasi Salmonella dengan intensitas warna RGB atau Red, Green, and 

Blue. Sebagai parameter adanya hubungan linier maka digunakan koefisien 

korelasi R2 pada analisis regresi linier y = a + bx. 

 

3.6.2   Uji Selektivitas (Modifikasi Zhu et al., 2016) 
Pengujian selektivitas dilakukan dengan cara menguji biosensor 

PILATOR dengan kultur lain yaitu E.coli., Listeria monocygenes, dan campuran 

Salmonella dan E.coli . Kemudian dilihat apakah terjadi perubahan warna atau 

tidak dengan dibandingkan dengan kultur Salmonella dan kontrol selama 10 

menit dengan hasil optimum pada menit ke 25. Uji selektivitas dilakukan 

sebanyak 3 kali ulangan dengan konsentrasi bakteri sebesar 108 CFU ml-1.  
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Biosensor PILATOR 

Biosensor adalah suatu alat yang mengandung elemen biologis dan 

terintegrasi dengan transducer untuk mendeteksi analit tertentu. Elemen biologis 

bisa berupa jaringan, mikroorganisme, organel, asam nukleat, enzim, dan 

antibodi (Ming, 2008). PILATOR merupakan salah satu alat yang menggunakan 

prinsip biosensor untuk mendeteksi keberadaan bakteri Salmonella pada bahan 

pangan yang cepat, praktis dan portable dengan menggunakan antibodi 

Salmonella sebagai bioelemennya dan antigen Salmonella sebagai transducer.  

PILATOR menggunakan reaksi antigen-antibodi jenis sandwich assay 

yaitu antigen spesifik akan berikatan dengan antibodi anti-protein atau biasa 

disebut dengan antibodi primer yang telah diletakkan pada platform. Kemudian 

ditambahkan antibodi bertag enzim atau antibodi sekunder yang juga akan 

berikatan dengan antigen dan dengan penambahan substrat maka akan terjadi 

perubahan warna jika hasilnya positif akibat enzim berikatan dengan substrat 

yang ditambahkan (Shan, 2002).  

Komponen lain dalam pembuatan PILATOR antara lain kertas saring 

Whatman no 1 sebagai platform, larutan Phospate Buffer Saline (PBS) untuk 

mengencerkan antibodi primer dan sekunder, dan gluteraldehid sebagai pengikat 

antibodi. PILATOR terdiri dari beberapa bagian yaitu (1) biosensor yang berupa 

platform kertas whatman #1 yang telah diimobilisasi antibodi, enzim Alkaline 

Phospatase (AP), dan substrat BCIP dan (2) pelarut sampel PBS. Desain 

prototype PILATOR dapat dilihat pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1.  Desain Prototype PILATOR 

Keterangan: (a.) Platform PILATOR (Rapid Salmonella Detector); (b.) Larutan 

Phospate Buffer Saline (PBS); (c) strip biosensor PILATOR; (d.) Kemasan 

PILATOR 

 

Dimensi bagian biosensor PILATOR yaitu dimensi alat berukuran 14 x 1,4 

x 0,8 cm yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian pelindung 

yang berfungsi melindungi zona reaksi dan zona hasil agar tidak mengalami  

kerusakan.  Bagian  kedua  adalah  tempat pencelupan/tempat menaruh sampel 

yang akan diuji, bagian ketiga adalah zona reaksi yaitu tempat terjadinya reaksi 

antara antibodi sekunder yang sudah di tag enzim dengan antigen Salmonella 

pada sampel, dan bagian terakhir adalah zona hasil dimana akan terjadi 

sandwich assay antara antibody ber-tag enzim yang telah mengikat antigen 

Salmonella dengan antibodi primer yang telah diimobilisasi. 

 

4.2 Prinsip Kerja Biosensor PILATOR 
Prinsip kerja dari PILATOR ialah mendeteksi keberadaan bakteri 

Salmonella pada bahan pangan menggunakan prinsip biosensor kolorimetri 

berbasis immunosensor yaitu antigen spesifik akan berikatan dengan antibodi 

bertag enzim AP. Kemudian dengan penambahan substrat BCIP akan terjadi 

perubahan warna menjadi biru keunguan jika hasilnya positif akibat enzim 

berikatan dengan substrat yang ditambahkan. Namun jika hasilnya negatif, maka 

antibodi tidak bisa mengikat antigen, sehingga tidak ada perubahan warna yang 

terjadi. Perubahan warna dari warna putih ke biru keunguan dapat dilihat secara 

kasat mata pada platform PILATOR dalam kurun waktu 30-40 menit. menurut 

a 

b 

c 

d 
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BCIP akan dihidrolisis oleh enzim Alkaline Phospatase menjadi warna biru dan 

kemudian dioksidasi oleh NBT menjadi dimer yang berwarna keunguan. 

Tata cara dan mekanisme PILATOR ialah sampel yang mengandung 

Salmonella diencerkan terlebih dahulu dengan larutan PBS pada zona sampel. 

Kemudian sampel dicelupkan atau diteteskan pada zona sampel. Lalu, sampel 

akan bergerak menuju zona reaksi yang telah diimobilisasikan antibodi primer 

dan akan terjadi ikatan antara antibodi primer dengan antigen Salmonella yang 

terdapat pada sampel. Setelah itu, antibodi yang berikatan dengan antigen akan 

bergerak menuju zona hasil dimana antibodi primer yang berikatan dengan 

antigen Salmonella akan kembali berikatan dengan antibodi sekunder bertag 

enzim AP. Lalu, tag enzim AP pada antibodi sekunder akan bereaksi dengan 

substrat BCIP yang telah diletakkan pada bagian zona hasil dan akan 

membentuk warna biru keunguan yang memandakan hasil uji positif (+). Reaksi 

yang terjadi pada PILATOR dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Prinsip Kerja PILATOR 

 

4.3 Hasil Pengujian PILATOR 
4.3.1   Hasil Uji Sensitivitas 

Sensitivitas ialah suatu pengujian yang menggambarkan kemampuan 

suatu metode atau alat untuk mendeteksi adanya suatu komponen yang akan 

diuji. Uji Sensitivitas pada PILATOR meliputi uji Limit of Detection (LoD) dan uji 

linearitas. LoD atau uji batas deteksi yang dilakukan untuk mengetahui batas 

konsentrasi terendah dari bakteri Salmonella yang mampu dideteksi oleh 

PILATOR. Salmonella yang digunakan dalam pengujian ini ialah Salmonella 

entrica serovar Enteritidis yang merupakan bakteri dari famili Enterobacteriaceae. 

Kultur murni Salmonella didapatkan di laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. 
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Gambar 4.3. Grafik Sensitivitas PILATOR 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan LoD PILATOR sebesar 10
2 CFU 

ml-1 yang diperoleh dari perhitungan persamaan garis kurva sensitivitas LoD y=-

4,3553x+238,49 R2=0,9726 seperti pada Gambar 4.3 dan melalui perhitungan 

rumus LoD  3σ
𝑆

 , yang mana σ merupakan standar deviasi dan s ialah slope. 

Standar deviasi dari pengujian ini ialah 3,01 sedangkan slope didapatkan dari 

persamaan garis y=bx+a yang mana b merupakan slope dan a ialah intersep. 

Sehingga dapat diketahui bahwa slope dari persamaan y= -4,3553x+238,49 ialah 

4,3553. Slope (b) bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan antar dua 

variabel tersebut berlawanan arah. Jika variabel x bertambah kecil maka variabel 

y juga akan bertambah kecil, demikian sebaliknya. Perhitungan LoD PILATOR 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

      

 

Gambar 4.4. Hasil Sensitivitas Terhadap Konsentrasi Salmonella (CFU ml-1) 

(a) 0; (b) 101; (c) 102; (d) 103; (e) 104; (f) 105; (g) 106; (h) 107; (i) 108 

 

Hasil perubahan warna dari pengujian masing-masing konsentrasi 

Salmonella  dapat dilihat pada Gambar 4.4. Dari gambar tersebut, dapat 
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diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi Salmonella, maka warna yang 

dihasilkan akan semakin pekat (berwarna keunguan) dan semakin pekat warna, 

maka nilai RGB akan semakin kecil. Nilai RGB masing-masing konsentrasi 

Salmonella (0, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, dan 108 CFU ml-1) yaitu 234,69 ; 

234,80 ; 233,75 ; 226,22 ; 220,91 ; 216,62 ; 212,04 ; 207,41 ; 203,17. Nilai RGB 

tersebut didapat dari rata-rata nilai RGB pada 3 pengulangan yang dapat dilihat 

pada Lampiran 1. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa  

pada konsentrasi 101 CFU ml-1 menghasilkan nilai RGB yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil kontrol. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada 

konsentrasi 101 CFU ml-1,  PILATOR tidak dapat mendeteksi Salmonella. 

Sedangkan pada konsentrasi 102 CFU ml-1 menghasilkan nilai RGB yang sedikit 

lebih rendah dibandingkan dengan kontrol dan masih dapat mendeteksi 

keberadaan Salmonella. Menurut Swedia (2010), nilai RGB (0, 0, 0) 

menyimbolkan warna hitam sementara nilai RGB (255, 255, 255) menyimbolkan 

warna putih. Sehingga dapat dikatakan bahwa batas minimum deteksi PILATOR 

yaitu pada konsentrasi 102 CFU ml-1 dan tidak dapat mendeteksi keberadaan 

Salmonella pada konsentrasi 101 CFU ml-1 karena tidak menghasilkan perubahan 

warna menjadi biru keunguan. 

PILATOR memiliki LoD yang cukup rendah karena menggunakan metode 

biosensor kolorimetri berbasis immunosensor jenis sandwich assay. Menurut 

Kuntaruk (2010), pengujian tipe sandwich termasuk format pengujian yang paling 

kuat karena analit yang diukur akan terikat antara dua antibodi yaitu yang 

mengikat (primer) dan antibodi deteksi (sekunder). Pada PILATOR akan terjadi 

reaksi sandwich assay yaitu reaksi antara antibodi primer yang telah mengikat 

antigen Salmonella dengan antibodi sekunder bertag enzim yang telah 

diimobilisasi. Tag enzim pada antibodi sekunder akan bereaksi dengan zat 

pewarna yang telah diletakkan pada bagian zona hasil tersebut membentuk 

warna biru keunguan yang memandakan hasil uji positif (+) (Koyun, 2012). 

Sehingga dengan mengkombinasikan biosensor kolorimetri dengan 

immunosensor jenis sandwich assay, PILATOR menghasilkan nilai LoD yang 

cukup rendah yaitu 102 CFU ml-1. Hal ini dikarenakan sandwich assay memiliki 

tingkat selektivitas yang tinggi terhadap antigen yang diinginkan akibat 

keharusan antigen tersebut berinteraksi dengan kedua antibodi (Kuntaruk, 2010).  

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), bahwa batas maksimum 

cemaran mikroba (ALT) pada bahan pangan sebesar 1 x 105 cfu/g sedangkan 
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Salmonella spp. ialah negatif/25gram. Maka dalam hal ini PILATOR belum 

memenuhi batas cemaran Salmonella pada bahan pangan menurut SNI karena 

tidak dapat mendeteksi hingga 1 CFU ml-1. Namun menurut Sopandi (2014), 

Salmonellosis bawaan pangan secara umum terjadi ketika manusia 

mengkonsumsi pangan yang mengandung Salmonella sebanyak 105-106 sel. 

Sehingga sebelum mencapai jumlah tersebut, PILATOR sudah dapat mendeteksi 

keberadaan Salmonella dan Salmonellosis pun sudah dapat dicegah.  

Nilai LoD PILATOR dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan 

LoD dari metode pendeteksi Salmonella yang telah ada seperti Real-Time PCR, 

ELISA, dan biosensor kolorimetri. Metode tersebut juga memiliki LoD yang cukup 

rendah, namun tidak lebih rendah dibandingkan dengan metode yang digunakan 

pada PILATOR. Pada penelitian yang dilakukan oleh Malorny et al (2004), 

pendeteksian Salmonella menggunakan metode Real-Time PCR menghasilkan 

LoD sebesar 6x102 CFU ml-1. Metode Real-Time PCR ialah metode deteksi yang 

menggunakan prinsip isolasi DNA atau RNA dan setelah itu dideteksi dengan 

sinyal fluoresen. Metode tersebut memiliki kelemahan yaitu DNA polimerase 

tidak tahan panas serta mempunyai laju polimerisasi dan prosesivitas rendah 

(Yuwono, 2006). Sehingga kemungkinan terdapat DNA yang masih tidak 

terisolasi dan tidak terdeteksi.   

Pada penelitan yang dilakukan oleh Chunglok et al. (2011) menggunakan 

metode enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) menghasilkan LoD 

sebesar 103-104 CFU ml-1. Metode ELISA memiliki prinsip yang hampir sama 

dengan biosensor PILATOR yaitu menggunakan prinsip reaksi antigen dan 

antibodi dimana setelah penambahan antigen atau antibdi yang berlabel enzim 

dan substrat akan terjadi perubahan warna. Sehingga batas deteksi dari ELISA 

pun tidak jauh berbeda dengan PILATOR. Namun, metode ELISA memiliki 

kelemahan yaitu waktu pendeteksian yang lebih lama dan hanya dapat 

menggunakan antibodi monoklonal yang hanya dapat mengenali 1 jenis antigen. 

Sehingga tidak semua jenis Salmonella yang dapat terdeteksi. Sedangkan 

PILATOR menggunakan antibodi Salmonella yang bersifat poliklonal yang dapat 

mengenali semua jenis Salmonella. Sedangkan penelitian Cinti et al. (2017) yang 

menggunakan metode pendeteksian Salmonella berbasis magnetic-

electrochemical biosensor, menghasilkan LoD sebesar 103 CFU ml-1 dan 

berbasis gold nanoparticle colorimetric biosensor menghasilkan LoD sebesar 10 

CFU ml-1 (Zhu et al., 2016). Biosensor memiliki LoD yang sangat rendah 
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terutama pada gold nanoparticle colorimetric biosensor karena gold nanoparticle 

memiliki konduktivitas yang baik karena adanya transfer elektron dan luas 

permukaannya yang lebih besar sehingga Salmonella dapat dengan mudah 

terdeteksi (Cinti et al., 2017). 

Uji Linearitas dilakukan dengan melihat intensitas warna yang terbentuk 

pada uji positif atau pada konsentrasi dimana Salmonella dapat terdeteksi oleh 

PILATOR. Hasil yang dapat terdeteksi terdapat pada konsentrasi 102, 103, 104, 

105, 106, 107, dan 108 CFU ml-1 kemudian setiap konsentrasi dilihat intensitas 

warnanya menggunakan Software Adobe Photoshop CS6 untuk memperoleh 

RGB nya dan dibuat grafik linearitas. Sehingga didapatkan persamaan grafik 

linearitas y=-4,9384x+241,85  R2= 0,9909 pada konsentrasi 102-108 CFU ml-1. 

Menurut Suharyadi (2009), semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R2) antara 

dua buah variabel (semakin mendekati 1), maka tingkat korelasi hubungan 

antara dua variabel tersebut semakin tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

linearitas PILATOR berbanding lurus dengan konsentrasi Salmonella yang 

dibuktikan dengan nilai R2 yang mendekati 1. Hasil grafik linearitas PILATOR 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. Sedangkan hasil perubahan warna dari 

pengujian linearitas dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

 

 
Gambar 4.5. Grafik Linearitas PILATOR 
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Gambar 4.6. Hasil Linearitas Terhadap Konsentrasi Salmonella (CFU ml-1) 

 (a) 102; (b) 103; (c) 104; (d) 105; (e) 106; (f) 107; (g) 108 

 
Pada Gambar 4.6, jika diamati dengan mata telanjang akan dihasilkan 

warna paling pekat pada konsentrasi 108 CFU ml-1 dan yang menghasilkan warna 

paling tidak pekat ialah pada konsentrasi 102 CFU ml-1. Sedangkan jika diamati 

nilai RGB nya melalui Software Adobe Photoshop CS6 akan dihasilkan nilai RGB 

masing-masing konsentrasi yaitu 233,75 (102 CFU ml-1), 226,22 (103 CFU ml-1), 

220,91 (104 CFU ml-1), 216,62 (105 CFU ml-1), 212,04 (106 CFU ml-1), 207,41 (107 

CFU ml-1), 203,17 (108 CFU ml-1). Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 

pekat warna, maka nilai RGB akan semakin kecil dan jumlah Salmonella yang 

terdeteksi oleh PILATOR semakin tinggi. Hasil uji linearitas PILATOR cukup baik 

karena menurut Zhao et al. (2006), linearitas dari suatu biosensor dapat 

ditentukan dari kurva suatu konsentrasi yang bereaksi positif atau konsentrasi 

yang dapat terukur dan biosensor tersebut dapat dikatakan memiliki linearitas 

yang baik jika R2>0,95.  

Linearitas PILATOR cukup tinggi karena menggunakan metode biosensor 

kolorimetri berbasis immunosensor jenis sandwich assay yang mana sandwich 

assay memiliki tingkat selektivitas yang tinggi terhadap antigen yang diinginkan 

akibat keharusan antigen tersebut berinteraksi dengan kedua antibodi (Kuntaruk, 

2010). Sehingga akan semakin banyak Salmonella yang terdeteksi oleh 

PILATOR sesuai dengan konsentrasinya dan menghasilkan grafik garis yang 

linear (R2>0,95). Selain metode, linearitas juga dipengaruhi oleh konsentrasi 

analit dan respon instrumen. Sehingga pengukuran konsentrasi dan respon 

instrumen harus sesuai (Jatnika, 2007). PILATOR mengukur konsentrasi 

Salmonella dengan spektrofotometri-UV Vis. Sedangkan mengukur respon 

instrumen yaitu intensitas warna menggunakan software Adobe Photoshop CS6. 

Metode yang telah ada seperti Real-Time PCR dan ELISA memiliki 

linearitas yang lebih rendah dari PILATOR, namun masih memiliki linearitas yang 

baik karena koefisien determinasi (R2) lebih dari 0,95. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wang, et al. (2015), pendeteksian Salmonella menggunakan 

metode ELISA menghasilkan linearitas dari konsentrasi 104-10⁶ CFU ml⁻¹ (R² = 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
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0.967) dan pendeteksian Salmonella menggunakan metode Real-Time PCR 

menghasilkan linearitas yang lebih rendah yaitu 103-108 cfu mL⁻¹ (R² = 0.9767) 

(Croci et al., 2003). Sedangkan penelitian Park et al. (2013) yang menggunakan 

metode pendeteksian Salmonella berbasis magnetic-electrochemical biosensor, 

menghasilkan linearitas sebesar 102-106 CFU ml-1 (R2=0,962) dan berbasis gold 

nanoparticle colorimetric biosensor menghasilkan linearitas sebesar 10¹-10⁶ CFU 

mL⁻¹ (R² = 0.9920) (Zhu et al., 2016). 

 Linearitas dari gold nanoparticle colorimetric biosensor sangat baik, 

hampir menghasilkan korelasi yang sempurna karena gold nanoparticle memiliki 

konduktivitas yang baik oleh adanya transfer elektron dan luas permukaannya 

yang lebih besar sehingga Salmonella dapat dengan mudah terdeteksi (Zhu et 

al., 2016). Selain itu, respon instrumen yaitu hasil warna yang terbentuk diukur 

berdasarkan absorbansi, bukan dari intensitas warnanya sehingga 

sensitivitasnya lebih tinggi (Cinti et al., 2017). Sedangkan PILATOR mengukur 

warna yang terbentuk berdasarkan intensitas warnanya menggunakan histogram 

warna (RGB). PILATOR menggunakan histogram warna dalam mengukur warna 

yang terbentuk karena PILATOR menggunakan kertas Whatman sebagai 

platformnya bukan microplate. Sehingga tidak bisa mengukur absorbansi warna 

yang  terbentuk pada platform kertas. 

 
4.3.2   Hasil Uji Selektivitas 

Uji selektivitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari PILATOR 

dalam mendeteksi keberadaan Salmonella pada bahan pangan dengan adanya 

bakteri lain pada sampel sehingga PILATOR dapat dikatakan selektif untuk 

mendeteksi keberadaan bakteri Salmonella saja. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan Salmonella dengan E.coli, Listeria Monocytogenes, dan kultur 

campuran E. coli dan Salmonella pada konsentrasi 108 CFU ml-1. Pengujian 

menggunakan konsentrasi 108 CFU ml-1 karena menurut Zhang (2012), 

selektivitas terhadap E. coli dan L. Monoccytigenes menunjukkan hasil yang 

paling baik pada konsentrasi tersebut.  

Hasil pengujian selektivitas menunjukkan bahwa PILATOR memiliki 

selektivitas tinggi yang ditandai dengan nilai RGB dibawah nilai kontrol pada 

kultur yang mengandung Salmonella. Sementara pada sampel E.coli dan 

Listeria Monocytogenes menghasilkan nilai RGB yang lebih tinggi dibandingkan 
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kontrol dan kultur Salmonella seperti dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan 
Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.7. Selektivitas PILATOR Terhadap Beberapa Bakteri Pada 

Konsentrasi 108 CFU ml-1 

 
 

Gambar 4.8 Hasil Perubahan Warna dari Uji Selektivitas (a) Salmonella  (b). 

E.coli (c). L. Monocytogenes (d). Salmonella dan E.coli (e). kontrol 
 

Nilai RGB dari PILATOR yang diuji menggunakan kultur murni Salmonella, E. 

coli, Listeria Monocytogenes, kultur campuran Salmonella dan E. coli, dan kontrol 

ialah 203,01 ; 235,93 ; 244,56 ; 222,82 ; 234,69. Sedangkan hasil RGB dari 

masing-masing pengulangan dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari hasil RGB 

tersebut dapat diketahui bahwa PILATOR yang diuji menggunakan kultur murni 

Salmonella menghasilkan RGB yang lebih rendah dari kontrol. PILATOR yang 

diuji menggunakan kultur campuran Salmonella dan E. coli pun juga 

menghasilkan nilai RGB dibawah kontrol. Sedangkan PILATOR yang diuji 

menggunakan kultur murni E.coli dan L. monocytogenes menghasilkan nilai RGB 

diatas kontrol. Maka dapat dikatakan bahwa PILATOR hanya dapat mendeteksi 

keberadaan bakteri Salmonella karena pada alat PILATOR menggunakan 

antibodi Salmonella sehingga yang terdeteksi hanya antigen dari bakteri 

Salmonella tidak untuk bakteri lain seperti E.coli maupun L. monocytogenes.  
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PILATOR menggunakan bakteri E. coli dan L. Monocytogenes untuk uji 

selektivitas karena bakteri tersebut merupakan bakteri patogen yang paling 

berbahaya dan paling umum penyebab foodborne disease (Kusumaningsih, 

2010). Beberapa penelitian pendeteksi Salmonella yang telah ada, juga 

menggunakan bakteri E. coli dan L. Monocytogenes sebagai uji selektivitasnya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zhu, et al. (2016), pendeteksian Salmonella 

menggunakan metode ELISA selektif terhadap  E. coli, S. aureus, L. 

monocytogenes, C. jejuni. Pendeteksian Salmonella menggunakan metode Real-

Time PCR selektif terhadap P. aeruginosa, E. coli, and C. freundii (Croci et al., 

2003). Sedangkan penelitian Park et al. (2013) yang menggunakan metode 

pendeteksian Salmonella berbasis magnetic-electrochemical biosensor, selektif 

terhadap E. coli, Listeria monocytogenes, and Shigella dan berbasis gold 

nanoparticle colorimetric biosensor selektif terhadap Vibrio parahemolyticus, 

Staphylococcus aureus, Streotococcus, Listeria monocytogenes, dan E. coli. 

(Zhu et al., 2016).  

PILATOR bersifat selektif terhadap bakteri lain karena memiliki 

kemampuan analitis terhadap keadaan yang memungkinkan terbentuknya 

kompleks antigen-antibodi, mendeteksi, dan mengkonversi kompleks tersebut 

melalui transducer, menjadi sinyal-sinyal elektris yang dapat di proses, direkam, 

atau ditampilkan secara visual (Moina, 2012). Secara umum, antibodi yang 

digunakan untuk mengenal molekul (antigen) sasaran diimobilisasi diatas 

transducer. Bila dalam sampel yang dipaparkan dalam biosensor tersebut 

mengandung antigen sasaran, maka antigen tersebut akan diikat dan 

menghasilkan kompleks antigen-antibodi (Sunarko, 2005). PILATOR 

menggunakan antibodi Salmonella sebagai bioelemennya dan sasarannya ialah 

antigen Salmonella yang berfungsi sebagai transducer. Sehingga, PILATOR 

hanya akan mengalami perubahan warna jika antibodi Salmonella berikatan 

dengan antigen sasaran yaitu antigen Salmonella.  

 

4.4 Rencana Implementasi dan Aplikasi di Masyarakat 
4.4.1   Kelebihan dan Kekurangan PILATOR 

PILATOR merupakan alat pendeteksi bakteri Salmonella secara kualitatif 

berbasis kolorimetri biosensor. PILATOR dapat mendeteksi Salmonella, karena 

menggunakan antibodi Salmonella sebagai bioreseptornya dan antibodi tersebut 

akan mengikat antigen dari Salmonella. Target dari pembuatan alat ini ialah 
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terciptanya alat pendeteksi Salmonella yang cepat, praktis, portable, on site 

detection, dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat. PILATOR memiliki 

beberapa kelebihan diantaranya yaitu: 

a. Selektif dalam mendeteksi target analit yaitu bakteri Salmonella. Hal ini 

dikarenakan bioreseptor yang digunakan ialah antibodi Salmonella. 

b. Portable, karena dimensinya hanya 14 x 1,4 x 0,8 cm sehingga mudah 

dibawa kemana-mana. 

c. On-site detection, yaitu pendeteksian dapat dilakukan dimana saja seperti 

ditempat perolehan sampel dan tidak perlu dilakukan dilaboratorium. 

d. Murah, melalui perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) diperoleh HPP 

untuk penjualan PILATOR yaitu Rp 14.061. Dimana konsumen akan 

mendapatkan 2 strip biosensor dan 20 ml larutan PBS. Sehingga dapat 

digunakan untuk 2 kali deteksi. 

e. Cepat, hanya membutuhkan waktu 25-30 menit untuk mendapatkan hasil 

apakah sampel tersebut positif mengandung Salmonella atau tidak. 

f. Mudah diaplikasikan, yaitu tidak memerlukan banyak peralatan tambahan 

seperti glassware. 

g. Akurat, memiliki Limit of Detection (LoD) sebesar 102 CFU ml-1 dan 

linearitas 102-108 CFU ml-1 (R2=0,9909) karena Salmonella akan 

menyebabkan Salmonellosis jika konsentrasi Salmonella berkisar 105-106 

CFU ml-1. Sehingga sebelum mencapai range tersebut, Salmonella sudah 

dapat terdeteksi. 

Disamping kelebihan-kelebihannya PILATOR juga memiliki beberapa 

kelemahan yaitu umur simpan PILATOR cukup singkat yaitu berkisar antara 2-4 

minggu sebelum mengalami penurunan performansi. Namun PILATOR 

berpotensi untuk dikembangkan agar dapat menambah umur simpan yaitu 

dengan menambah teknologi enkapsulasi. Selain itu, PILATOR hanya dapat 

mendeteksi keberadaan Salmonella secara kualitatif bukan kuantitatif yaitu 

hanya dapat menjawab bahwa disampel tersebut “mengandung” atau “tidak 

mengandung” Salmonella tidak dapat mengukur jumlah Salmonella yang 

terkandung dalam bahan pangan tersebut. Namun PILATOR berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi semi kuantitatif. Jika PILATOR dikembangkan secara 

semi kualitatif, maka konsentrasi Salmonella yang terdeteksi akan diketahui 

melalui intensitas warna yang terbentuk. 
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4.4.2   Perbandingan PILATOR dengan Biosensor yang Telah Ada 
Perkembangan teknologi dan industri pada berbagai bidang aplikasi 

semakin meningkat setiap tahunnya seperti untuk pengawasan produk makanan, 

pertanian, dan medis. Meningkatnya teknologi tersebut didorong oleh kebutuhan 

masyarakat yang menginginkan suatu perangkat untuk suatu pengujian 

biomolekul tertentu yang sifatnya “praktis”. Salah satu teknologi yang dapat 

memenuhi kebutuhan pengujian tersebut yaitu dengan menggunakan teknologi 

kolorimetri biosensor. 

Sebelumnya sudah terdapat beberapa metode yang digunakan untuk 

mendeteksi Salmonella seperti PCR dan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA). Namun, metode-metode tersebut memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya membutuhkan keterampilan khusus, biaya reagen yang lebih mahal, 

pendeteksian hanya bisa dilakukan dilaboratorium, dan waktu analisa yang lebih 

lama. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

dikembangkanlah suatu alat pendeteksi Salmonella pada bahan pangan yang 

lebih praktis dan mudah diaplikasikan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi 

kolorimetri biosensor.  

 Singlepath Salmonella merupakan alat pendeteksi Salmonella pada 

bahan pangan yang dikembangkan di Jerman. Alat ini mulai dikomersialkan di 

Jerman pada tahun  2016 dan belum dikomersialkan di Indonesia. Adapun 

bentuk dari fisik dari Singlepath Salmonella dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Singlepath Salmonella (Merck, 2016) 

Singlepath Salmonella dan PILATOR merupakan alat pendeteksi Salmonella 

yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. Namun 

terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan PILATOR dengan Singlepath 

Salmonella yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Perbandingan PILATOR dengan Singlepath Salmonella 

Nama Alat Kelebihan Kekurangan 

Singlepath 
Salmonella  
(Merck, 2016) 

a. Waktu deteksi 20 menit 
b. Bisa digunakan sebanyak 25 

kali pengujian 
c. Self life 1 tahun  pada suhu 2-

8oC 

a. Waktu preparasi sampel lebih 
lama yaitu 24 jam 

b. Tidak praktis dan rumit 
c. Membutuhkan tenaga ahli dan 

tempat khusus 
(Laboratorium). 

d. Mahal, ± Rp 150.000 untuk 1 
strip biosensor 

e. Batas minimum deteksi (LoD) 
104 CFU ml-1 

 

PILATOR a. Waktu preparasi sampel 1 
menit dan waktu deteksi ± 25  
menit 

b. Sederhana dan praktis (hanya 
membutuhkan 1 pereaksi 
tambahan) 

c. Murah, ± Rp 20.000, dengan 1 
kerangka PILATOR, 2 strip 
biosensor, dan 1 larutan PBS 

d. Akurat, mampu mendeteksi 
hingga 102 CFU ml-1 

a. Self life 4 minggu pada suhu 
20-30oC 

 

 

4.4.3    Potensi Komersialisasi PILATOR 
Mengkonsumsi produk pangan yang sehat dan aman merupakan salah 

satu upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kesehatan di 

masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi kunci utama untuk mencapai tingkat gizi 

yang lebih baik. Pangan dapat dikatakan sehat dan aman jika salah satunya 

terhindar dari cemaran biologis. Salah satu cemaran biologis yang paling banyak 

menyebabkan foodborne disease ialah Salmonella. Salmonella menjadi 

penyebab dari 16,6 juta kasus keracunan makanan dan 600.000 kasus kematian 

di seluruh dunia setiap tahunnya (Sutejo, 2016). Lebih dari 44% penyakit 

Salmonellosis yang terjadi di dunia disebabkan karena konsumsi produk hewani 

yang tidak aman (CDC, 2001). Salmonellosis dapat menimbulkan beberapa 

gejala, diantaranya gastroenteritis, demam enteric seperti demam tifoid dan 

demam paratifoid (Poeloengan dkk, 2014).  

Salah satu penyebab terjadinya Salmonellosis selain karena kontaminasi 

dari ternak dan kontaminasi proses produksi, juga dapat terjadi karena cara 

pemasakan yang kurang matang. Saat ini semakin banyak orang yang 
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mengkonsumsi makanan setengah matang karena dipercaya memiliki gizi yang 

lebih tinggi, contohnya ialah telur. Namun sayangnya makanan setengah matang 

seperti telur lebih rentang menyebabkan Salmonellosis. Hal ini disebabkan 

karena Bakteri Salmonella sp dalam pangan dapat mati apabila pangan tersebut 

direbus selama 12 menit ataupun hingga matang sempurna (Fitriyah, 2003). 

Padahal Salmonellosis dapat menimbulkan beberapa penyakit, diantaranya 

gastroenteritis, demam enterik seperti demam tifoid, demam paratifoid, dan 

bahkan sampai dengan kematian (Poeloengan dkk, 2014). 

 Oleh karena itu, diperlukan suatu alat yang dapat mendeteksi keberadaan 

bakteri Salmonella pada bahan pangan terutama bahan pangan hewani yang 

rentan terkontaminasi Salmonella seperti daging dan telur. PILATOR didesain 

khusus untuk mendeteksi keberadaan Salmonella menggunakan prinsip 

biosensor yang cepat, praktis, portable, on site detection, murah, dan mudah 

diaplikasikan. PILATOR dapat membantu dalam menjaga keamanan pangan 

agar terbebas dari Salmonellosis.  

 Mengingat besarnya manfaat PILATOR, maka alat ini berpotensi untuk 

dikomersialisasikan. Dalam 1 paket PILATOR yang terdiri dari 1 kerangka 

PILATOR dengan 2 strip kertas biosensor dan 1 botol larutan PBS dapat dijual 

dengan harga ± Rp 20.000,-. Adapun rincian perhitungan harga pokok produksi 

PILATOR dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 

PILATOR merupakan alat pendeteksi Salmonella berbasis colorimetric 

biosensor pada bahan pangan yang cepat, praktis, portable, on site detection, 

murah, dan mudah diaplikasikan. PILATOR terdiri dari beberapa bagian yaitu (1) 

biosensor yang berupa platform kertas whatman #1 yang telah diimobilisasi 

antibodi, enzim Alkaline Phospatase (AP), dan substrat BCIP, dan (2) yaitu 

pelarut sampel PBS. Dimensi dari PILATOR yaitu berukuran 14 x 1,4 x 0,8 cm. 

Pengaplikasian alat ini pada sampel yaitu dengan meneteskan atau 

mencelupkan sampel yang telah dilarutkan dengan larutan PBS pada zona 

sampel. Selanjutnya diamati ada atau tidaknya perubahan warna pada zona 

hasil. PILATOR akan mengalami perubahan warna menjadi biru keunguan jika 

hasilnya positif akibat enzim berikatan dengan substrat yang ditambahkan. 

Namun jika hasilnya negatif, maka antibodi tidak bisa mengikat antigen, sehingga 

tidak ada perubahan warna yang terjadi. 

PILATOR mampu mendeteksi Salmonella dengan sensitivitas yang baik 

yaitu Limit of Detection (LoD) sebesar 102 CFU ml-1 dengan linearitas yang 

berbanding lurus dengan konsentrasi Salmonella. Sedangkan PILATOR memiliki 

selektivitas yang tinggi terhadap sampel E.coli dan L. monocytogenes pada 

konsentrasi 108 CFU ml-1 karena tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan 

sampel campuran E.coli dan Salmonella mengalami perubahan warna namun 

tidak sebaik sampel Salmonella. 

 

5.2 Saran 
Diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan performansi dari 

PILATOR yaitu dengan mengembangkan PILATOR menjadi kuantitatif atau semi 

kuantitatif yang dapat mengukur intensitas warna yang terbentuk. Sehingga 

dapat mengetahui jumlah konsentrasi Salmonella yang terdeteksi oleh PILATOR. 
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Lampiran 1.  Hasil Pengujian Sensitivitas PILATOR 

1.1 Data Hasil Uji Limit of Detection (LoD) PILATOR 

Konsentrasi 
(CFU ml-1) 

RGB rata-rata standar 
deviasi 1 2 3 

0  233,21 231,19 239,67 234,69 4,43 
101 233,08 234,17 237,17 234,81 2,12 
102 235,53 232,24 233,47 233,75 1,66 
103 225,31 224,26 229,09 226,22 2,54 
104 220,72 217,37 224,64 220,91 3,64 
105 218,02 215,66 216,18 216,62 1,24 
106 214,46 208,91 212,75 212,04 2,84 
107 211,48 203,99 206,76 207,41 3,79 
108 205,67 197,51 206,33 203,17 4,91 

Rata-rata 3,01 
 

1.2 Perhitungan Uji Limit of Detection (LoD) PILATOR 

Diketahui: 

• σ = 3,01 
• y= -4,3553x+238,49 
• S= 4,3553 

Jawab: 

LoD=  3σ
𝑆

 = 3 x 3,01
4,3553

 = 2,01 dalam Log10 CFU ml-1, sehingga LoD 102 CFU ml-1 

1.3 Hasil Uji Linearitas PILATOR 

Konsentrasi 
(CFU ml-1) 

RGB 
rata-rata standar 

deviasi 1 2 3 
102 235,53 232,24 233,47 233,75 1,66 
103 225,31 224,26 229,09 226,22 2,54 
104 220,72 217,37 224,64 220,91 3,64 
105 218,02 215,66 216,18 216,62 1,24 
106 214,46 208,91 212,75 212,04 2,84 
107 211,48 203,99 206,76 207,41 3,79 
108 205,67 197,51 206,33 203,17 4,91 

Rata-rata 1,28 
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Lampiran 2.  Hasil Pengujian Selektivitas PILATOR 

2.1 Data Hasil Pengujian Selektivitas 

Bakteri RGB Rata-rata Standar 
deviasi 1 2 3 

Salmonella 205,91 197,11 206,01 203,01 5,11 

E.coli 232,73 239,74 235,31 235,93 3,55 

Listeria 245,12 243,53 245,02 244,56 0,89 

Salmonella + Ecoli 222,34 220,10 226,01 222,82 2,98 

kontrol 233,21 231,19 239,67 234,69 4,43 
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Lampiran 3.  Perhitungan Harga Pokok Produksi Pembuatan PILATOR 

• Fix Cost 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Variable Cost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Rp) Total (Rp)
1 Sewa Laboratorium 1 Bulan 25,000.00               25,000.00       
2 Penyemprot Alkohol 1 Buah 15,000.00               15,000.00       
3 Rak Tabung Reaksi 1 Buah 5,000.00                 5,000.00         
4 Pipet Ukur 1 ml 1 Buah 10,000.00               10,000.00       
5 Sewa Refrigerator -40˚C 1 Bulan 100,000.00             100,000.00     
6 Sewa Mikropipet 3 Bulan 100,000.00             300,000.00     
7 Bunsen 1 Buah 27,500.00               27,500.00       
8 Tabung Reaksi 20 Buah 5,000.00                 100,000.00     
9 Sewa Inkubator 1 Buah 210,000.00             210,000.00     

10 Kawat Ose 1 Buah 8,500.00                 8,500.00         
11 Autoklaf 1 bulan 150,000.00             150,000.00     
12 Transportasi 1 Bulan 393,000.00             393,000.00     

1,344,000.00  Total

No Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Rp) Total (Rp)
1 Antibodi Anti Salmonella 100 µl 37,000.00               3,700,000.00  
2 Goat Anti Rabbit 5 µl 2,700.00                 13,500.00       
3 PBS 1 Liter 150,000.00             150,000.00     
4 BSA 50 mg 550.00                    27,500.00       
5 Tween 20 2 ml 1,750.00                 3,500.00         
6 Gluteraldehid 25% 2 ml 3,250.00                 7,500.00         
7 Kertas Whatmann #1 diameter 11 cm 60 Buah 6,000.00                 360,000.00     
8 BCIP 5 mL 20,000.00               100,000.00     
9 Kultur E.coli, Salmonella, Listeria 3 Tabung 85,000.00               255,000.00     

10 Tissue 2 Pack 12,500.00               25,000.00       
11 Sarung Tangan 2 Pack 30,000.00               60,000.00       
12 Masker 2 Pack 22,000.00               44,000.00       
13 Plastik Sterilisasi 15 Buah 1,000.00                 15,000.00       
14 Kapas 1 Pack 12,000.00               12,000.00       
15 Kertas Sterilisasi 2 Meter 3,000.00                 6,000.00         
16 Mikrotube 1,5 mL 50 Buah 1,500.00                 75,000.00       
17 Mikrotip 10 µl 1 pack 57,000.00               57,000.00       
18 Mikrotip 100 µl 100 Buah 200.00                    20,000.00       
19 Mikrotip 1000 µl 100 Buah 500.00                    50,000.00       
20 Alkohol 70% 1 Liter 30,000.00               30,000.00       
21 Spirtus 1 Liter 25,000.00               25,000.00       
22 Kerangka Alat 600 Buah 2,500.00                 1,500,000.00  
23 Aquades 10 Liter 3,000.00                 30,000.00       
24 Kemasan Kardus 600 Buah 500.00                    300,000.00     
25 Biaya lain-lain 1 - 200,000.00             200,000.00     

7,066,000.00  Total
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Modal Awal  = Fixed Cost + Variable Cost 

 = Rp. 1.344.000,00 +Rp. 7.066.000,00 

 =  Rp. 8.410.000,00 

HPP = (Fixed Cost +Variable Cost) / Kapasitas Produksi per bulan 

        = 8.410.000/ 600 buah 

        = Rp. 14.016,67 

Biaya Produksi per bulan 

       = Fixed Cost +Variable Cost 

       = Rp. 8.410.000,00 

Hasil Usaha 

      = Jumlah Produksi x Harga Jual 

      = 600 buah  x Rp. 16.000 

      =  Rp. 9.600.000,00 

Keuntungan 

      = Hasil Usaha – Biaya Produksi 

      = Rp. 9.600.000 – Rp. 8.410.000 

      = Rp. 1.190.000,00 

Jangka Waktu Pengembalian Modal  

       = Biaya Produksi: (Keuntungan x Lama Produksi) 

       = 8.410.000,00: (Rp. 1.190.000,00 x 1 bulan) 

       = 7,1 bulan 

Artinya modal akan kembali setelah dilakukan produksi selama 7,1 bulan 

 

R/C (R = Review/Pendapatan, C=Cost/Pengeluaran 

       = Hasil Usaha :Biaya Produksi 

       =  Rp. 9.600.000,00 :  Rp. 8.410.000,00 

       = 1,14 
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Artinya, setiap satu rupiah biaya  yang dikeluarkan untuk produksi menghasilkan 
penerimaan sebesar 1,14 rupiah. 

Break Event Point Unit 

      = Modal Awal/ (Harga Jual-HPP) 

      = Rp. 8.410.000,00/ (Rp.16.000,00-Rp.14.016,67) 

      = 4240,3 = 4241 buah  

Break Event Point Keuangan 

      = BEP Unit x Harga Jual 

      = 4241 buah x Rp. 16.000,00 

      = Rp. 67.856.000,00  

 

Artinya, akan  terjadi balik modal setelah mendapatkan omzet sebesar Rp. 

67.856.000,00 atau dengan kata lain menjual PILATOR sebanyak 4240 buah. 
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Lampiran 4. Dokumentasi Pembuatan PILATOR 
 

 
  

 
 

  

   
  

Diskusi Kelompok Pembelian Antibody 

Pembelian Bahan 

Peminjaman Laboratorium 

Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

Pembuatan Biorecognition 
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 Proses Pengujian 
 

 

 

 

Persiapan Reagen Proses Pengujian 

Pembuatan Platform Alat PILATOR 

Pembuatan PILATOR Persiapan Pengujian 

Proses Pengujian PILATOR 
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Lampiran 5. Sertifikat Juara 3 Kategori Presentasi PKM-KC PIMNAS XXX 
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Lampiran 6. Penghargaan Surat Keputusan Bebas Skripsi dari FTP untuk 
Kontingen PIMNAS XXX 
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