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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Mastitis 

Mastitis adalah suatu peradangan pada kelenjar internal 

ambing (Lutviandhitarani, 2015). Mastitis dapat menurunkan 

produksi susu hingga mencapai 20% (Khodijah, 2006). Hal ini 

menyebabkan peternak mengalami kerugian dan menurunkan 

pendapatan. Mastitis pada peternakan sapi perah di Indonesia 

dapat mencapai 85% dan sebagian besar mastitis ini bersifat 

subklinis. Mastitis dibedakan menjadi dua yaitu mastitis klinis 

dan mastitis subklinis. Pada umumnya peternak hanya mampu 

menilai ternak yang mengalami mastitis klinis karena memiliki 

tanda-tanda yang nyata yaitu ambing bengkak, kemerahan dan 

merasa kesakitan ketika mendapat sentuhan. Sedangkan 

mastitis subklinis tidak menunjukkan tanda klinis, namun 

terdapat kelainan tertentu pada susunya (Poeloengan, 2009). 

Mastitis disebabkan oleh berbagai macam mikrokoorganisme 

seperti bakteri, khamir dan juga kapang (Virgihani, 2011). 

Bakteri patogen yang biasanya menyebabkan mastitis yaitu 

Streptococcus agalctiae, Staphylococcus aureus dan 

Mycoplasma bovis (Bruno, 2010 dalam jurnal Widodo, 2014), 

Sthapylococcus epidermis, Escherichia coli, Streptococcus 

uberis, Eschericia feundii, Klebsiella pneumonia dan 

Aerobacter aerugenes (Poeloengan, 2009). 

Mastitis dibedakan menjadi 2 jenis yaitu mastitis klinis dan 

subklinis, Mastitis klinis merupakan mastitis yang ditandai 

dengan adanya gejala abnormalits pada ambing dan pada susu 

yang dihasilkan dimana susu akan terlihat menggumpal atau 

cair, pada susu terdapat darah atau nanah, sapi mengalami 

demam, sapi kelihatan lemah, nafsu makan sapi berkurang 
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(Poeloengan, 2009), pembengkakan atau kemerahan pada 

ambing, terjadi kenaikan suhu tubuh, denyut jantung, laju 

pernafasan (Virgihani, 2011), kerusakan pada susu (Wibawan, 

2012) serta pengerasan ambing dan penurunan fungsi ambing 

sehingga menyebabkan penurunan produksi dan penurunan 

kuliatas susu (Martindah dan Imas, 2015). Sedangkan mastitis 

subklinis merupakan mastitis yang tidak menunjukkan gejala 

klinis (Virgihani, 2011), tidak ditandai dengan perubahan fisik 

pada ambing dan susu namun menyebabkan penurunan 

produksi susu adanya mikroorganisme patogen pada susu 

(Sudarnika dan Sudarwanto, 2008). Oleh karena untuk dapat 

mengetahui penyakit ini dapat dilakukan pemeriksaaan pada 

susu dengan melakukan uji CMT (California Mastitis Test) 

(Wibawan, 2012). 

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya 

mastitis pada sapi perah diantranya: 1) kondisi kandang dan 

ternak dimana kandang dengan kondisi yang kotor (pakan 

tercecer dan kotoran yang belum dibersihkan) dapat 

menyebabkan lantai kandang menjadi basah dan licin sehingga 

sapi malas untuk bangun, hal ini menyebabkan kotoran sapi 

menempel ambing dan juga puting sehingga dapat 

menyebabakan kontaminasi bateri pathogen. 2) kondisi 

pemerah tidak mencuci tagannya ketika berpindah memerah 

dari sapi satu ke lainnya yang menyebabkan kemungkinan 

infeksi mastitis dapat terjadi akibat kontaminasi bakteri mastitis 

dari sapi yang terinfeksi mastitis, 3) manajemen pemerahan 

dengan dilakukannya persiapan pemerahan (membersihkan 

kandang, memandikan sapi dan membersihkan ambing dengan 

air hangat), pelaksanaan pemerahan (dilakukan dengan cara 

whole hand), dan pengakhiran pemerahan (dilakukan 
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melakukan teat dipping dengan tujuan mikroba patogen tidak 

mudah masuk ke dalam putting)  (Surjowardoyo, 2011). 

2.2. Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa.) 

2.2.1 Klasifikasi ilmiah Buah Mahkota Dewa (Phaleria 

macrocarpa.). Pramadewi, (2012): 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Thymelaeales 

Ordo  : Dicotyledon 

Family  : Thymelaeaceae 

Genus  : Phaleria 

Spesies  : phaleria macrocarpa 

 

2.2.2 Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Buah Mahkota Dewa. Sumber: Hudaya, 

Tedi.,Susiana Prasetyo dan Anastasia 

Prima Kristijarti (2013). 

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa.) tergolong 

tanaman perdu yang tumbuh dari dataran rendah hingga 

ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. ini adalah 

tanaman tropis yang berasal dari Pulau Papua dan banyak 
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digunakan sebagai bahan obat. Hal tersebut disebabkan karena 

tumbuhan mahkota dewa mengandung senyawa-senyawa 

alkaloid, saponin ,flavonoid,resin,tanin,dan sebagainya yang 

berkhasiat untuk antihistamin, antioksidan, obat asam urat, 

liver,rematik, kencing manis, ginjal, tekanan darah tinggi 

sampai kanker ( Hendra, 2011) Penampilan tumbuhan ini sangat 

menarik terutama saat buahnya mulai tua sehingga banyak 

dipelihara sebagai tanaman hias. Buah mahkota dewa 

sesungguhnya dapat dimakan, meskipun bijinya mengandung 

racun. Buah mahkota dewa yang bulat,berwarna hijau ketika 

muda dan merah marun ketika tua, dengan ukuran bervariasi 

dari sebesar bola ping pong sampai sebesar apel dengan 

ketebalan kulit 0,1-0,5 mm (Simanjuntak, 2008). Mahkota dewa 

bercabang banyak.Tinggi 1,5—2,5 m, jika dibiarkan dapat 

mencapai 5 m. Daun sempit memanjang berujung lancip. 

Panjang 7—10 cm dan lebar 3—5 cm. Tulang daun menyirip. 

Warna daun tua lebih gelap ketimbang yang muda. berbunga 

pada April—Agustus. Bunga berbentuk terompet, putih, dan 

harum.  

Manfaat buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa.) 

dapat digunakan sebagai antibakteri, antibatuk dan antisariawan 

(Simanjuntak, 2008). Senyawa aktif mahkota dewa yang 

berkhasiat sebagai antibakteri adalah saponin, alkaloid, dan 

tanin (Sumastuti dan Sonlimar, 2002). 

2.2.3 Habitat Tanaman Buah Mahkota Dewa (Phaleria 

macrocarpa) 

         Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa.) adalah tanaman 

yang tumbuh subur pada dataran rendah hingga ketinggian 1200 

meter di atas permukaan laut (Simanjuntak ,2008). mahkota 

dewa merupakan tumbuhan yang berkembang dan tumbuh 

sepanjang tahun. Dalam pertumbuhannya, mahkota dewa dapat 
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mencapai ketinggian 1-2,5 m. Jika dirawat dengan 

baik,tanaman ini dapat mencapai ketinggian 6 m. Secara 

morfologi,tanaman ini memiliki akar,batang, daun, bunga, buah 

dan biji (Harmanto,2004). Pemeriksaan hasil uji fitokimia dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Profil fitokimia pada buah Phaleria macrocarpha 

Sumber: Ma Ma Lay, et al. Phytochemical constituents, 

nutritional values, pjenolics, flavonols, flavonoids, 

antioxidant and cytotoxicity studis on Phaleria 

macrocarpa (Scheff.) Boerl fruits. 2014.  

2.2.4 Kandungan Kimia Buah Mahkota Dewa (Phaleria 

macrocarpa.) 

         Buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) merupakan 

salah satu tanaman yang memilki kandungan kimia dan 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri (Hendra,et al,2011). 

daging buah dan cangkang biji mengandung beberapa senyawa 

antara lain: alkaloid, saponin, flavonoid, senyawa polifenol, 

 No. Tes Bahan reaksi Buah 

 

Keterangan 

 1. Alkaloid Wagner’s Reagent + Positif Lemah 

   Mayer’s Reagent +   Positif Lemah 

   

Dragendroff’s 

Reagent + 

 

Positif Lemah 

   

Sodium picrate 

solution + 

 

Positif Lemah 

 2 Flavonoid Mg and conc: HCl +++ Positif Kuat 

 3 Fenol 1 % FeCl3 +++ Positif Kuat 

 4 

Glikosida 

saponin Distilled water +++ 

 

Positif Kuat 

 5 Tannin 1 % gelatin +++ Positif Kuat 

 6 Terpenoid 

Acetic anhydride and 

conc: H2SO4 ++ 

  

  Positif Sedang 
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fenol dan tanin. Golongan senyawa dalam tanaman yang 

berkaitan dengan aktivitas antikanker dan antioksidan antara 

lain adalah golongan alkaloid, terpenoid, polifenol, flavonoid 

dan juga senyawa resin (Geotawa dkk,1999). 

         Saponin merupakan senyawa yang dapat digunakan 

sebagai antimikroba dimana senyawa ini dapat merusak 

membaran sitoplasma dan membunuh sel (Simanjuntak, 2008). 

Hal ini diperkuat (Karlina, Ibrahim dan Trimulyo, 2013) bahwa, 

saponin dapat mengganggu tegangan pada permukaan dinding 

sel sehingga zat antibakteri dapat masuk dengan mudah ke 

dalam sel dan akan mengganggu metabolisme yang dapat 

menyebabkan kematian bakteri. Hal ini juga diperkuat 

(Darsana, et al. 2012) bahwa, kerja saponin sebagai antibakteri 

dengan mengganggu stabilitas membrane sel yang dapat 

menyebabkan sel bakteri lisis sehingga membran sel rusak dan 

menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel bakteri. 

        Flavonoid merupakan senyawa yang dapat mendenaturasi 

protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat 

diperbaiki kembali. Mekanisme antibakteri dari senyawa 

flavonoid yaitu dapat menghambat sintesis asam nukleat, 

menghambat fungsi membran sel, dan juga menghambat 

metabolisme energi (Carolia, dan Wulan, 2016). Mekanisme 

kerja dari flavonoid dapat mengakibatan kerusakaan 

permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom dan lisosom 

sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri 

(Carolia, dan Wulan, 2016). Hal ini juga diperkut (Suliantari, et 

al., 2008) dalam jurnal (Rahmawati, 2014) bahwa, antimikroba 

yang terdapat pada flavonoid bekerja dengan membentuk ikatan 

yang komplek dengan dinding sel dan dapat merusak membran. 

Turunan flavonoid yang masih bersifat antiseptik yaitu euganol 
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(Irawati, Tristika dan Aziz, 2015). Selain itu, flavonoid dapat 

berfungsi sebagai anti inflamasi dan bakteriostatik (Wahyono, 

Gabby, dan Dian, 2015). 

        Fenol memiliki sifat bakterisidal dimana kemampuan 

bakterisidal ini bekerja dengan merusak membrane sitoplasma 

sel dan mendenaturasi protein sehingga dinding sel dan 

membrane sitoplama bakteri menjadi tidak stabil yang 

menyebabkan fungsi pengangkutan aktif, fungsi permeabilitas 

selektif, dan pengendalian susunan protein sel bakteri dimana 

hal ini dapat menyebabkan sel bakteri lisis karena lolosnya ion 

dan makromolekul sel serta sel kehilangan bentuknya. Fenol 

sebagai antibakteri dapat berperan sebagai toksin dalam 

protoplasma, merusak dan menembus dinding serta dapat 

mengendapkan protein sel bakteri (Carolia dan Wulan, 2016). 

Fenol dapat menghambat aktivitas bakteri (Irawati, Tristika dan 

Azis, 2015) karena memilki sifat beracun bagi mikroba dengan 

cara menghambar aktivitas enzimnya (Suliantari, et al., 2008; 

Rahmawati, 2014; Wahyono, Gabby dan Dian, 2015). 

Mekanisme antibakteri dari senyawa fenol yaitu sebagai toksin 

di dalam protoplasma, menembus dinding dan mengendapkan 

protein sel bakteri (Irawati, Tristika dan Azis, 2015). Hal ini 

diperkuat oleh  (Carolia dan Wulan, 2016) bahwa, mekanisme 

antibakteri dari senyawa fenol adalah dengan mendenaturasi 

protein sel dimana ikatan hidrogen yang terbenuk dari  fenol dan 

juga protein dapat menyebabkan struktur protein menjadi rusak 

dan hal ini dapat mempengaruhi permeabilitas dinding sel dan 

membaran sitoplasma (kedua unsur tersebut tersusun dari 

protein) yang dapat menyebabkan sel menjadi lisis karena 

adanya ketidakseimbangan antara makromolekul dan ion di 

dalam sel. Golongan fenol yang dapat digunakan sebagai bahan 
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antimikroba yaitu katekol, pirogalol, euganol, flavonoid, 

flavon, dan quinon (Suliantari, et al., 2008). 

Tannin merupakan senyawa yang bersifat antimikroba 

terhadap bakteri, kapang dan khamir (Nursamsiar, dkk.2016). 

Selain itu tannin juga memiliki aktifitas antiseptik, 

antiinflamasi, antidiare, diuretik, dan astringen (Carolia dan 

Wulan 2016). Mekanisme kerja tannin sebagai antibakteri yaitu 

dengan memprepitasi protein dimana efek yang diberikan oleh 

antibakteri dari tannin melalui reaksi dengan membran sel, 

inaktivasi enzim, dan juga inaktivasi fungsi materi genetik 

(Carolia dan Wulan, 2016). Hal ini diperkuat (Nursamsiar, dkk. 

2016) bahwa, kemapuan tannin sebagai zat antimikroba dengan 

adanya ikatan antara tannin dan dinding sel bakteri yang 

menyebabkan kemampuan menempel bakteri menjadi inaktif, 

menghambat pertanaman aktivitas enzim protease dan dapat 

membentuk ikatan komplek dengan polisakarida. 

2.3. Dekok Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) 

 Proses ekstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode, salah satunya adalah dengan menggunakan 

metode ekstraksi dengan pelarut. Ekstraksi menggunakan 

pelarut dibagi lagi menjadi 2, yaitu, ekstraksi dengan cara 

dingin dan cara panas. Ekstraksi dengan cara dingin diantaranya 

metode maserasi dan perkolasi. Sedangkan ekstraksi dengan 

cara panas seperti refluks, soxhletasi, digesti, infus dan dekok. 

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan 

senyawa yang akan diisolasi (Mukhriani, 2014). 

 Dekok merupakan salah satu ekstraksi dengan cara panas 

menggunakan pelarut air pada suhu 30°C sampai titik didih 

dengan waktu (± 30 menit).  Pembuatan dekok dapat dilakukan 

dengan cara segar dan cara simplisia. Perbandingan antara 
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pelarut dengan bahan yaitu 100 ml aquades dengan 20 gr 

(simplisia) untuk konsentrasi 20%. Dekok buah mahkota dewa 

di rebus pada suhu mendidih selama 15 menit (Surjowardojo, 

2013). 

2.4. Bakteri Escherichia coli 

2.4.1 Klasifikasi Bakteri Escherichia coli menurut Herdiana 

(2015): 

Kingdom  : Bacteria 

Phylum  : Proterobacteria 

Class  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Family             : Enterobacteriaceae 

Genus             : Escherichia 

Spesies  : Escherichia Coli 

2.4.2 Morfologi Bakteri Esccherichia coli  

 
Gambar 3: Escherichia coli dalam sediaan agar nutrisi (Sofian, 

Aldo 2012). 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif yang 

berbentuk batang pendek (kokobasil), berukuran 0,4-0,7 μm 

x1,4 μm bersifat motil dengan flagel penitrik. bakteri ini 

membentuk koloni yang konveks, sirkulasi dan halus dengan 

tepi yang tegas (Brooks 2008). Escherichia coli  tumbuh cepat 
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secara anaerob fakultatif. Karena bakteri ini resisten terhadap 

beberapa bahan kimia seperti gram epedu dan kristal violet, 

maka dapat tumbuh pada beberapa media selektif seperti agar 

Endo (Kayser  FH 2005). Escherichia coli merupakan salah satu 

bakteri yang dpat menyebabkan mastitis pada sapi perah 

(Suryowardojo, 2012) beberapa faktor yang mempengarui 

infeksi bakteri Escherichia coli pada sapi perah yaitu air minum 

yang terkontaminasi kotoran kandang, kebersihan sapi, 

kebersihan pemilik, pra pemerahan, paska pemerahan, 

kebersihan lantai kandang, kebersihan air, sumber air yang 

dekat dengan tempat penampungan kotoran, kepadatan ternak, 

pakan, kondisi geografi, iklim dan stres (Sumiarto, 2002). 

2.5. Metode Pengujian Bakteri 

Antibakteri merupakan senyawa yang dimanfaatkan 

untuk kelompok bakteri tertentu. Secara umum, sistem kerja 

penghambatan bakteri oleh senyawa antibakteri menurut 

Rahmwati (2014) yaitu merusak dinding sel dengan cara 

pembentukan atau mengubahnya setelah selesai terbentuk, 

perubahan permebilitas membran sitoplasama yang dapat 

menyebabkan keluarnya bahan makanan dari dalam sel, 

perubahan molekul protein dan asam nukleat, penghambatan 

kerja enzim, dan mengambat sintesis asam nukleat dan protein. 

Aktivitas antibakteri dibagi menjadi 2 macam yaitu aktivitas 

bakteriostatik (menghambat pertumbuhn namun tidak 

membunuh patogen) dan aktivitas bakterisidal (dapat 

membunuh patogen dalam kisaran luas) (Inayatullah, 2012). 

Menurut Melnick and Adelberg’s (2007), uji aktivitas 

antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi. 
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2.5.1 Bakteri Patogen 

Bakteri patogen adalah bakteri yang mampu 

menyebabkan penyakit. Mastitis subklinis disebabkan berbagai 

macam mikrokoorganisme seperti bakteri, khamir dan juga 

kapang (Virgihani, 2011). Bakteri patogen penyebab mastitis 

yaitu Streptococcus agalctiae, Staphylococcus aureus dan 

Mycoplasma bovis (Bruno, 2010 dalam jurnal Widodo, 2014), 

Sthapylococcus epidermis, Escherichia coli, Streptococcus 

uberis, Eschericia feundii, Klebsiella pneumonia dan 

Aerobacter aerugenes (Poeloengan, 2009). 

2.5.2 Metode Difusi 

         Metode difusi merupakan salah satu metode dalam uji 

daya hambat bakteri yang sering digunakan. Metode difusi 

dapat dilakukan degan 3 macam cara yaitu metode cakram 

kertas (cara Kirby Baurer), metode parit dan metode lubang 

atau sumuran (Inayatullah, 2012). 

2.5.2.1 Metode Cakram Kertas (cara Kirby Bauer) 

Metode cakram kertas (cara Kirby Baurer) merupakan 

salah satu metode yang digunakan untuk uji daya hambat 

bakteri dimana pada metode ini tempat yang digunakan untuk 

menampung zat antimikroba yaitu kertas cakram saring (Piper 

Disc). Kertas saring yang digunakan mengandung zat 

antimikroba diletakkan pada lempeng agar yang telah 

diinokulasi dengan mikroba uji, kemudian diinkubasi pada suhu 

dan waktu tertentu dimana kondisi optimum dari mikroba uji 

yaitu 370C selam 18-24 jam. Penentuan aktivitas didasarkan 

pada kemampuan difusi dari suatu zat antimikroba dalam 

lempeng yang telah diinokulasi dengan mikroba uji. 
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2.5.1.2 Metode Parit 

Metode parit merupakan metode dengan membuat 

sebidang parit pada lempeng yang telah diinokulasi dengan 

bakteri uji. Parit yang telah terbentuk diisi dengan zat 

antimikroba kemudian diinkubasi pada suhu dan waktu yang 

optimum, sesuai dengan bakteri uji. Hasil pengamatan yang 

akan diperoleh didasarkan pada ada atau tidaknya zona hambat 

di sekitar parit, interpretasinya sama dengan cara Kirby Baurer. 

2.5.1.3 Metode Lubang Atau Sumuran  

            Metode lubang atau sumuran merupakan metode 

dengan membuat suatu lubang pada lempeng agar yang telah 

diinokulasi dengan bakteri uji kemudian lubang diiisi dengan 

zat antimibroba uji. Namun, cara ini dapat diganti dengan 

meletakkan cawan porsein kecil (fish spines) di atas medium 

agar. Kemudian cawan-cawan diisi dengan zat uji, dilakukan 

inkubasi suhu 370C selama 18-24 jam dan dilakukanm 

pengamatan disekililing lubang atau cawan, apakah terdapat 

atau tidak zona hambatnya. Metode lubang sumuran ini dapat 

membentuk 2 zona hambat diantaranya: 

A. Zona Radikal  

Zona radikal merupakan zona dimana disekitar disk tidak 

ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Antibakteri dapat 

diukur dengan mengukur diameter dari zona radikal. 

B. Zona irradikal 

Zona irradikal merupakan zona dimana disekitar disk 

pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibakteri dan tidak 

dimatikan. 

Uji difusi disk dilakukan dengan mengukur diameter clear 

zone (zona bening) yang tidak memperlihatkan adanya 

pertumbuhan bakteri yang terbentuk di sekitar zat antimikroba 

pada masa inkubaksi bakteri dimana semakin besar zona 
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hambat yang terbentuk maka semakin besar kemampuan 

aktivitas antimikroba yang dihasilkan.  

Susanto, Sudrajat dan Ruga (2012). Jumlah bakteri yang 

dijadikan syarat untuk uji sensitivitas yaitu 108 CFU/ml.untuk 

menghitung zona hambat digunakan rumus sebagai berikut:  

𝐷1 + 𝐷2

2
− 𝑋 

Keterangan: 

D1 : diameter vertikal zona bening pada media. 

D2 : diameter horizontal zona bening pada media. 

X   : lubang sumuran (5 mm) 

 

Tabel 2. Kategori kekuatan zat antibakteri berdasarkan 

diameter zona hambat 

Diameter Kekuatan daya hambat 

>20 mm Sangat kuat 

11-20 mm Kuat  

6-10mm 

<5mm 

Sedang  

Lemah  

Sumber: Susanto, Sudrajat dan Ruga (2012). 

2.6. Media NA (Nutrient Agar) 

Media NA (Nutrient Agar) merupakan media yang berasal 

dari bahan alami. Pembuatan NA (Nutrient Agar) dapat 

dikatakan sederhana jika dilihat dari bahan baku dan proses 

pembuatannya. Proses pembuatan NA (Nutrient Agar) menurut 

Rahmawati (2014) yaitu dengan cara menimbang serbuk media 

NA (Nutrient Agar) sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam 

gelas kimia 500 ml kemudian ditambahkan aquades 100 ml 
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selanjutnya dilakukan pemanasan pada media hingga larut, 

kemudian media disterilisasi meggunakan autoklaf dengan suhu 

1210C selama 15 menit. 

2.7. Media NB (Nutrient Broth) 

Pada penelitian ini media yang digunakan untuk 

pembiakan bakteri Escherichia coli adalah media Nutrient 

broth. Menurut Rakhmawati (2012) media Nutrien broth (NB) 

merupakan contoh dari medium komplek yang merupakan salah 

satu medium yang dipakai sebagai tempat perkembangbiakan 

bakteri. 

2.8. Uji In Vitro 

 In vitro adalah istilah yang dipakai dalam biologi untuk 

menyebutkan kultur suatu sel, jaringan, atau bahkan organ  

tertentu dalam laboratorium. Istilah ini dipakai karena 

kebanyakan  kultur artifisial ini dilakukan di dalam alat-alat 

laboratorium yang terbuat dari kaca, seperti cawan petri, labu 

erlenmeyer, tabung  kultur, botol, dan sebagainya. Kultur 

jaringan dan berbagai variasinya biasa disebut sebagai 

pembiakan in vitro. 

  


