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ABSTRAK
Minyak berlebih akan mengakibatkan terjadinya penyumbatan pada kulit
yang semakin lama akan membentuk rongga yang sangat mudah terinfeksi oleh
bakteri penyebab jerawat, salah satunya adalah Staphylococcus epidermidis. Jeruk
nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai tanaman obat tradisional yang memiliki banyak khasiat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri air perasan jeruk nipis terhadap
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis, mengetahui Konsentrasi
Hambat Minimum (KHM), dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM).
Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi Kirby-Bauer.
Aktivitas antibakteri ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar cakram
kertas yang disebut zona hambat. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan
konsentrasi, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%; clindamycin 150 mg sebagai
kontrol positif dan akuades steril sebagai kontrol negatif. Hasil uji aktivitas
antibakteri air perasan jeruk nipis kemudian dianalisis dengan uji One Way Anova
dan Uji Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa air perasan jeruk nipis memiliki
potensi sebagai antibakteri. Zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi 25%
sebesar 3,53 mm; konsentrasi 50% sebesar 10,52 mm; konsentrasi 75% sebesar
12,57 mm; dan konsentrasi 100% sebesar 17,35 mm. Air perasan jeruk nipis pada
konsentrasi 100% memiliki diameter zona hambat paling besar. Hasil Konsentrasi
Hambat Minimum (KHM) pada konsentrasi 20% mampu menghambat
pertumbuhan bakteri. Air perasan jeruk nipis pada konsentrasi 20% belum mampu
membunuh bakteri sehingga nilai Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) tidak
dapat ditentukan.
Kata kunci : antibakteri, Staphylococcus epidermidis, jeruk nipis (Citrus
aurantifolia Swingle.)
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THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF LIME JUICE
(Citrus aurantifolia Swingle.) TOWARD THE GROWTH OF
Staphylococcus epidermidis
Christina Diah Wulandari
Sanata Dharma University
2017
ABSTRACT
Excess oil on skin could lead to the occurrence of blockages that will
formed a cavity and could be very easily infected by acne-causing bacteria, which
one is Staphylococcus epidermidis. Lime (Citrus aurantifolia Swingle.) has been
used by many people as a traditional medicine that has many benefits. This
research aims to determined the antibacterial activity of lime juice toward the
growth of Staphylococcus epidermidis, to know the Minimum Inhibitory
Consentration (MIC), and Minimum Bactericidal Consentration (MBC).
The antibacterial activity test was performed by Kirby-Bauer diffusion
method. Antibacterial activity was characterized by the formation of clear zone
around paper discs which called an inhibitory zone. This research used 4
consentration treatments, there were 25%, 50%, 75%, and 100%; clindamycin
150 mg as positive control, sterile distilled water as negative control. The result
of the antibacterial activity test of lime juice then analyzed using One Way Anova
Test and Duncan Test.
The result of these research showed that lime juice had potential as an
antibacteria. Inhibitory zone formed in consentration of 25% were 3,53 mm; in
consentration of 50% were 10,52 mm; in consentration of 75% were 12,57 mm;
and in consentration of 100% were 17, 35 mm. Lime juice in consentration of
100% has the largest inhibitory zone diameter . The result of Minimum Inhibitory
Consentration (MIC) in consentration of 20% can inhibited the growth of
bacteria. The lime juice in consentration of 20% could not kill the bacteria so
Minimum Bactericidal Consentration (MBC) could not be determined.
Keywords: antibacterial, Staphylococcus epidermidis, lime (Citrus aurantifolia
Swingle.)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Jerawat merupakan penyakit kulit yang dikenal dengan sebutan acne
vulgaris dan hampir semua orang pernah mengalaminya. Jerawat biasa terjadi
pada remaja dan dewasa muda, yaitu pada usia 14-17 tahun pada wanita dan
16-19 tahun pada pria. Jerawat akan hilang pada usia sekitar 20-30 tahun
(Brooks dkk, 2008). Jerawat biasanya timbul pada wajah, leher, dada,
punggung bagian atas, dan lengan. Bagian-bagian tersebut adalah bagianbagian yang paling sering ditumbuhi jerawat karena bagian tersebut paling
banyak memproduksi minyak (Santoso, 2010).
Masa akilbalig dan remaja menyebabkan tubuh mengeluarkan hormon
seks yang tidak seimbang, sehingga kelenjar minyak (sebaceous gland) akan
mensekresikan minyak berlebih yang akan menyebabkan penyumbatan
saluran folikel dan pori-pori kulit. Minyak yang terkumpul semakin lama
menjadi semakin banyak sehingga membentuk rongga. Jika rongga tersebut
menjadi semakin besar maka akan sangat mudah terjadi infeksi bakteri
penyebab jerawat yang mengakibatkan terjadinya peradangan (Oswari, 2012).
Jerawat

disebabkan

oleh

bakteri

Propionibacterium

acnes

dan

Staphylococcus epidermidis. Bakteri Staphylococcus epidermidis bersifat
mikrobia normal pada kulit dan tidak bersifat patogen. Tetapi jika terjadi
perubahan kondisi kulit yang mengakibatkan terjadi penyumbatan oleh
1
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minyak maka bakteri tersebut akan menjadi invasif dan akan menyebabkan
peradangan. (Jawetz dkk, 2005). Selain jerawat, Staphylococcus epidermidis
juga dapat menyebabkan infeksi kulit, infeksi saluran kemih dan infeksi ginjal
(Radji, 2011).
Salah satu cara untuk mencegah pertumbuhan bakteri penyebab jerawat
adalah menggunakan antibakteri. Antibakteri adalah obat atau senyawa kimia
yang mampu menghambat bahkan membunuh bakteri-bakteri yang bersifat
patogen. Namun penggunaan antibakteri yang sama dalam waktu lama akan
membuat bakteri menjadi resisten sehingga diperlukan antibakteri baru untuk
menghambat pertumbuhan bakteri. Penggunaan antibakteri sintetik dapat
menimbulkan reaksi alergi bagi pengguna yang tidak cocok menggunakan
antibakteri tersebut. Maka pembuatan antibakteri alami yang berasal dari
tanaman mulai diteliti (Astutiningrum, 2016).
Salah satu tanaman yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai
obat tradisional adalah jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.). Jeruk nipis
adalah sejenis tanaman perdu yang banyak tumbuh dan dikembangkan di
Indonesia. Jeruk nipis banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai
bumbu masakan. Selain itu, jeruk nipis memiliki banyak khasiat dan manfaat
untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti batuk, peluruh dahak,
influenza, demam, disentri, jerawat, dan menangani bau badan. Buah ini
banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena mudah diperoleh dan
harganya relatif murah (Lauma dkk, 2015).
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Jeruk nipis mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat
seperti asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, damar, glikosida, asam sitrun,
lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin B1, dan C. Kandungan gizi
dalam 100 gram buah jeruk nipis mengandung vitamin C sebesar 27
miligram, kalsium 40 miligram, fosfor 22 miligram, hidrat arang 12,4 gram,
vitamin B1 0,04 miligram, zat besi 0,6 miligram, lemak 0,1 gram, kalori 37
gram, protein 0,8 gram dan mengandung air 86 gram (Lusi, 2013).
Flavonoid merupakan kandungan pada jeruk nipis yang mempunyai efek
hambatan terhadap pertumbuhan bakteri. Senyawa flavonoid bersifat
antioksidan, antidiabetik, antikanker, antiseptik, dan antibakteri. Selain
flavonoid, senyawa fenol pada jeruk nipis juga mempunyai kegunaan sebagai
antiseptik, desinfektan, dan bahan pengawet (Lauma dkk, 2015).
Berdasarkan kandungan senyawa yang ada pada jeruk nipis (Citrus
aurantifolia Swingle.), buah jeruk nipis dapat dimanfaatkan sebagai
antibakteri terutama pada bakteri Staphylococcus epidermidis sebagai salah
satu bakteri penyebab jerawat. Penelitian yang dilakukan yaitu uji aktivitas
antibakteri menggunakan air perasan jeruk nipis. Peneliti ingin mengetahui
aktivitas antibakteri air perasan jeruk nipis terhadap pertumbuhan bakteri
Staphylococcus epidermidis.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah air perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) memiliki
potensi sebagai antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan
bakteri Staphylococcus epidermidis?
2. Berapa konsentrasi air perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.)
yang mempunyai zona hambat paling besar yang mampu menghambat
pertumbuhan Staphylococcus epidermidis?
3. Berapa Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) air perasan jeruk nipis
(Citrus auranitifolia Swingle.) yang mampu menghambat pertumbuhan
Staphylococcus epidermidis?
4. Berapa Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) air perasan jeruk nipis
(Citrus

aurantifolia

Swingle.)

yang

mampu

membunuh

Staphylococcus epidermidis?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui potensi air perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.)
sebagai antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus epidermidis.
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2. Mengetahui konsentrasi air perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia
Swingle.) yang mempunyai zona hambat paling besar yang mampu
menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis.
3. Mengetahui Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dari perasan jeruk
nipis

(Citrus

aurantifolia

Swingle.)

yang

mampu

menghambat

pertumbuhan Staphylococcus epidermidis.
4. Mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dari perasan jeruk nipis
(Citrus

aurantifolia

Swingle.)

yang

mampu

membunuh

Staphylococcus epidermidis.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti tentang
cara pengujian aktivitas antibakteri dari bahan alam dan manfaat bagian
tumbuhan jeruk nipis khususnya pada buahnya (Citrus aurantifolia
Swingle.) yang dapat digunakan sebagai antibakteri.
2. Bagi Pendidikan
Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi mengenai manfaat air
perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) dalam menghambat
pertumbuhan bakteri penyebab jerawat Staphylococcus epidermidis. Hasil
penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk materi pembelajaran di
sekolah khususnya pada pembelajaran Biologi SMA Kelas X pada
Kompetensi Dasar 3.5 tentang Bakteri (Archaebacteria dan Eubacteria).
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3. Bagi masyarakat
Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi masyarakat tentang
manfaat air perasan jeruk nipis sebagai antibakteri dan obat alami yang
mampu menyembuhkan berbagai penyakit, seperti batuk, demam, dan
penghilang bau badan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Jeruk Nipis
1. Klasifikasi Jeruk Nipis
Jeruk nipis merupakan salah satu jeruk yang asal usulnya adalah dari India
dan Asia Tenggara. Buah jeruk nipis dapat dilihat pada Gambar 2.1. Menurut
Rukmana (2003) sistematika jeruk nipis adalah sebagai berikut :
Divisi

: Spermatophyta

Subdivisi

: Angiospermae

Kelas

: Dicotyledoneae

Bangsa

: Rutales

Suku

: Rutaceae

Marga

: Citrus

Jenis

: Citrus aurantifolia Swingle.

Gambar 2.1 Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia Swingle.)
Sumber : Dokumentasi pribadi

Jeruk nipis memiliki beberapa nama yang berbeda di Indonesia, antara lain
limau asam (Sunda), jeruk pecel (Jawa), jeruk dhurga (Madura), lemo (Bali),
mudutelong (Flores) dan lain sebagainya. Jeruk nipis merupakan tumbuhan
obat dari famili Rutaceae. Penggunaan jeruk nipis dalam pengobatan

7
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tradisional antara lain sebagai obat pelangsing, peluruh dahak (ekspektoran),
penurun panas (antipiretik), dan penghilang bau badan (Winarto, 2003).
2. Morfologi Tumbuhan

Gambar 2.2. Tanaman Jeruk Nipis
Sumber : http://www.mpbd.info

Jeruk nipis (Citrus auranitifolia) termasuk salah satu jenis jeruk yang
termasuk jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting.
Tingginya sekitar 0,5-3,5 meter. Batang pohonnya berkayu ulet, berduri dan
keras, sedangkan permukaan kulit luarnya berwarna tua dan kusam. Daunnya
majemuk, berbentuk elips dengan pangkal membulat. Bunganya berukuran
majemuk/tunggal yang tumbuh di ketiak daun atau di ujung batang dengan
diameter 1,5-2,5cm (CCRC Farmasi UGM, 2014).
Bakal buah berbentuk bulat. Setelah menjadi buah berubah bentuk menjadi
bundar seperti bola atau bulat lonjong. Buah jeruk nipis berdiameter 3,5-5,0
cm dengan tebal kulit antara 0,2-0,5 mm. Saat masih muda, buah berwarna
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kuning. Semakin tua, warna buah semakin hijau muda atau kekuningan. Rasa
buahnya asam segar. Bijinya berbentuk bulat telur, pipih dan berwarna putih
kehijauan (Rukmana, 2003).
3. Kandungan dan Kegunaan
Menurut Hariana (2004), buah jeruk nipis memiliki rasa pahit dan sangat
asam. Buah jeruk nipis memiliki beberapa kandungan kimia di antaranya
adalah asam sitrat sebanyak 7-7,6%, damar lemak, mineral, vitamin B1, sitrat
limonene, fellandren, lemon kamfer, geranil asetat, cadinen, linalin asetat.
Selain itu, menurut Fajjriyah (2017) jeruk nipis juga mengandung vitamin A,
kalsium sebanyak 40mg/100 g jeruk, fosfor sebanyak 22 mg, lemon kamfer,
belerang, vitamin B1, vitamin C, flavonoid, asam sitrat, glikosida, asam
amino, damar, asam sitrun, lemak, dan besi. Kandungan flavonoid dalam jeruk
nipis berfungsi sebagai antibakteri.
Tanaman jeruk nipis merupakan salah satu tanaman penghasil minyak
atsiri yang merupakan suatu substansi alami yang dikenal memiliki efek
sebagai antibakteri. Komposisi senyawa minyak atsiri dalam jeruk nipis
(Citrus auranitifolia) adalah limonene (53,92%), -pinen (0,33%), mirsen
(1,58%),  -pinen (0,97%), sabinen (2,06%) dan isokamfen (0,56%) yang
termasuk golongan hidrokarbon monoterpen; geraniol (1,33%), linalol
(1,20%), neral (9,88%) nerol (1,38%), geranial (12,26%), geranil asetat
(2,03%), -terpineol (0,42%), sitronelol (0,67%), dan neril asetat (4,56%)
yang termasuk golongan hidrokarbon siskuiterpen (Astarini dkk, 2010).
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B. Bakteri
1. Definisi
Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik yang
berdiameter 1m dan tidak memiliki selaput inti. Bakteri memiliki informasi
genetik berupa DNA yang berbentuk lingkaran dan memiliki panjang kurang
lebih 1 mm. Daerah khusus sel yang mengandung DNA disebut nukleoid.
Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson
saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi
plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler (Jawetz dkk, 2005).
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah :
a. Suhu
Bakteri akan tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia. Akan tetapi, ada
beberapa bakteri yang dapat tumbuh di lingkungan ekstrem yang berada
di luar batas pertahanan organisme eukariotik. Menurut Radji (2011)
bakteri digolongkan menjadi tiga bagian besar berdasarkan perbedaan
suhu tumbuh yaitu :


Bakteri Psikrofil
Bakteri psikrofil adalah bakteri yang tumbuh pada suhu 0C dengan suhu
optimum 15C dan tidak tumbuh pada suhu kamar (25C). Bakteri ini
sering ditemukan di laut dalam dan di daerah kutub.
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Bakteri Psikrotrof
Bakteri psikrotrof atau psikrofil fakultatif adalah bakteri yang tumbuh
pada suhu 0C dengan suhu optimum 20-30C dan tidak tumbuh pada
suhu lebih dari 40C. Bakteri ini sering terdapat dalam makanan yang
disimpan pada suhu rendah.



Bakteri Mesofil
Bakteri mesofil adalah bakteri yang tumbuh optimal pada suhu 25- 40C
dan merupakan bakteri yang paling banyak ditemukan. Bakteri ini dapat
beradaptasi untuk hidup dan tumbuh pada suhu optimum. Suhu optimum
bakteri patogen pada umumnya sekitar 37C. Bakteri mesofil termasuk
bakteri

yang

menyebabkan

kerusakan

dan

penyakit.

Bakteri

Staphylococcus epidermidis termasuk ke dalam bakteri mesofil.


Bakteri Termofil
Bakteri termofil adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu tinggi.
Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 50-60C. Bakteri termofil tidak dapat
tumbuh pada suhu dibawah 45C. Endospora ini biasanya tahan terhadap
pemanasan dan dapat bertahan di dalam makanan kaleng.

b. pH
pH adalah derajat keasaman suatu larutan. Kebanyakan bakteri
tumbuh subur pada pH 6,5-7,5. Sangat sedikit bakteri yang dapat tumbuh
pada pH asam (Radji, 2011). Sebagian besar organisme neutrofil tumbuh
baik pada pH 6,0-8,0, bakteri asidofil memiliki pH optimal 3,0 dan
alkalofil memiliki pH optimal 10,5. Organisme asidofil mempertahankan
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pH internal kira-kira 6,5 dengan pH eksternalnya 1,0-5,0; organisme
neutrofil mempertahankan pH internal kira-kira 7,5 dengan pH eksternal
5,5-8,5; dan orgnisme alkalofil mempertahankan pH internal kira-kira 9,5
dengan pH eksternal 9,0-11,0. pH internal diatur oleh rangkaian sistem
pengangkutan proton dalam selaput sitoplasma, termasuk pompa proton
penggerak ATP primer dan penukar Na+/H+. Sistem pertukaran K+/H+
juga ikut mengatur pH internal pada organisme neutrofil.
c. Tekanan Osmotik
Bakteri memperoleh semua nutrisi dari cairan di sekitarnya.
Bakteri membutuhkan air untuk pertumbuhan. Air masuk ke dalam sel
bakteri dengan cara osmosis. Tekanan osmotik yang tinggi dapat
menyebabkan air keluar dari dalam sel sehingga menyebabkan terjadinya
plasmolisis yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Organisme
yang membutuhkan konsentrasi garam tinggi disebut halofilik, sedangkan
organisme yang membutuhkan tekanan osmotik tinggi dinamakan
osmofilik (Radji, 2011).
d. Oksigen
Menurut Locke et al (2013) berdasarkan kebutuhan oksigen,
bakteri dikelompokkan ke dalam aerob dan anaerob. Bakteri aerob dan
anaerob dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu:


Aerob obligat, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen sebagai syarat
utama untuk tumbuh.
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Mikroaerofil, yaitu bakteri yang tumbuh optimal pada konsentrasi
oksigen rendah.



Anaerob obligat, yaitu bakteri yang memerlukan lingkungan bebas
oksigen untuk tumbuh.



Anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bila ada
oksigen, tetapi terus tumbuh apabila oksigen tidak cukup tersedia.

e. Media Pertumbuhan
Media pertumbuhan adalah media nutrisi yang disiapkan untuk
menumbuhkan bakteri. Media pertumbuhan harus dapat menyediakan
energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Media harus
mengandung sumber karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, dan faktor
pertumbuhan organik (Radji, 2011).
3. Klasifikasi Bakteri
Untuk memahami beberapa kelompok organisme, diperlukan klasifikasi.
Bakteri dapat diklasifikasikan dan diidentifikasi melalui bentuk, pewarnaan,
uji biokimia, uji sensitivitas, teknik kultur, uji serologi, dan teknik asam
nukleat (Locke et al, 2013).
Bakteri memiliki berbagai bentuk dasar. Menurut Misnadiarly dkk (2014)
bakteri dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu bulat, bentuk batang, dan bentuk
bengkok atau spiral.
a. Bulat (Kokus)
Kata kokus berasal dari bahasa Yunani yang berarti biji buah. Semua jenis
kokus mempunyai bentuk bulat menyerupai biji buah. Tetapi ada kokus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

yang tidak bulat seluruhnya tetapi menyerupai bagian yang gepeng di satu
sisi, ada pula yang berbentuk agak lonjong. Bakteri kokus memiliki
susunan yang khas, yaitu :
-

Monokokus, yaitu bakteri kokus tunggal.

-

Diplokokus, yaitu bakteri kokus berpasangan.

-

Streptokokus, yaitu bakteri kokus berantai.

-

Stafilokokus, yaitu bakteri kokus yang bergerombol menyerupai
setangkai anggur.

b. Batang (Basil)
Kata basil berasal dari bahasa Latin yang berarti tongkat atau batang kecil.
Bentuk basil menyerupai batang kecil atau suatu silinder. Tiap jenis basil
mempunyai bentuk khas. Bentuk basil dapat dibedakan menjadi :
-

Basil tunggal, yaitu bakteri basil yang berbentuk satu batang tunggal.

-

Diplobasil, yaitu bakteri basil berpasangan.

-

Streptobasil, yaitu bakteri basil yang membentuk rantai.

c. Bengkok (Spiral)
Bakteri ini mempunyai bentuk bengkok atau spiral dapat dibedakan
menjadi tiga macam bentuk, yaitu :
-

Vibrio, yaitu bakteri spiral yang pendek menyerupai koma.

-

Spirallum, yaitu bakteri spiral yang lebih panjang dan sel tubuhnya
kaku.

-

Spirokheta, yaitu bakteri spiral yang sifatnya mudah melentur dan
berbentuk halus menyerupai per kawat.
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Salah satu teknik identifikasi bakteri adalah melalui teknik pewarnaan.
Menurut Radji (2011) pewarnaan negatif dilakukan untuk melihat beberapa
spesies bakteri yang sukar diwarnai. Dalam teknik ini, bakteri tidak diwarnai,
yang diwarnai adalah latar belakangnya. Bakteri akan tampak terang dengan
latar belakang warna hitam. Zat warna yang dipakai adalah zat warna nigrosin
atau tinta India. Sediaan bakteri dibuat dengan disebar-ratakan dengan gelas
objek lain atau dikenal dengan sediaan apus. Pewarnaan ini sangat berguna
untuk mengamati bentuk keseluruhan sel yang sangat kecil.
Bakteri juga dibedakan menjadi dua melalui sifat gramnya yaitu, bakteri
gram positif dan bakteri gram negatif. Teknik pewarnaan Gram pertama kali
ditemukan oleh Christian Gram pada tahun 1884 (Radji, 2011). Pewarnaan
gram dapat digunakan untuk determinasi bakteri, yaitu dengan melihat hasil
akhir pewarnaan bakteri. Pada akhir pewarnaan, bakteri gram positif akan
berwarna ungu (violet) dan bakteri gram negatif akan berwarna merah.
Perbedaan warna tersebut terjadi karena perbedaan komposisi dinding selnya.
Dinding sel bakteri gram negatif lebih rumit dibandingkan dinding sel bakteri
gram positif (Harti, 2015). Perbedaan antara bakteri gram positif dan gram
negatif dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Perbedaan Hasil Pewarnaan Gram
Perlakuan

Gram Positif

Pewarnaan dengan

Gram Negatif

Ungu muda

Ungu muda

karbol ungu kristal

Keterangan
Zat warna diserap
dalam dinding sel dan
protoplasma

Pemberian cairan

Ungu

Ungu

Terbentuk kompleks

lugol

ungu kristal iodium

Pencucian dengan

Ungu

Tidak berwarna

alkohol 96%

Zat warna dilarutkan
oleh alkohol dan
keluar dari sel

Pewarnaan dengan

Ungu

Merah

Zat warna safranin

safranin

akan menyebabkan
bakteri Gram negatif
berwarna merah

C. Bakteri Staphylococcus epidermidis
1. Klasifikasi Staphylococcus epidermidis
Genus Staphylococcus terdiri dari sekurangnya 30 spesies. Tiga spesies
utama

yang

penting

secara

klinik

adalah

Staphylococcus

aureus,

Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus saprophyticus. Menurut
Vasanthakumari (2007) klasifikasi bakteri Staphylococcus epidermidis sebagai
berikut :
Kingdom

: Eubacteria

Phyllum

: Firmicutes

Classis

: Bacilli

Ordo

: Bacillales

Familia

: Staphylococcaceae

Genus

: Staphylococcus
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Spesies

: Staphylococcus epidermidis

2. Morfologi dan Identifikasi
Staphylococccus epidermidis adalah bakteri gram-positif berbentuk bulat
dan berdiameter ± 1 m, biasanya tersusun dalam rangkaian tak beraturan
seperti anggur. Bakteri Staphylococccus epidermidis dapat dilihat pada
Gambar 2.2. Pada biakan yang masih muda sel coccus akan terlihat
memberikan pewarnaan gram-positif yang kuat (berwarna keunguan) tetapi
pada biakan yang sudah tua sel kokus akan berubah menjadi bakteri gram
negatif

(berwarna

kemerahan).

Staphylococcus

epidermidis

mudah

berkembang pada suhu 37C tetapi suhu terbaik untuk menghasilkan pigmen
pada suhu ruangan (20-25C). Koloni pada medium padat berbentuk bulat,
halus, meninggi dan berkilau. Staphylococcus epidermidis berwarna abu-abu
hingga putih dan akan menghasilkan koloni yang banyak setelah inkubasi
selama 24 jam (Brooks dkk, 2008).

Gambar 2.3. Bakteri Staphylococcus epidermidis
Sumber : www.bioquell.com
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3. Patogenitas
Staphylococcus epidermidis adalah mikrobia normal pada kulit manusia
dan bersifat nonpatogen bagi orang sehat. Bakteri Staphylococcus epidermidis
dapat menjadi patogen yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial pada
persendian dan pembuluh darah. Staphylococcus epidermidis juga mampu
memproduksi toksin atau zat racun dan lendir yang memudahkan untuk
menempel di mana saja, termasuk pada permukaan alat-alat yang terbuat dari
plastik atau kaca. Lendir tersebut pula yang membuat Staphylococcus
epidermidis menjadi lebih resisten terhadap fagositosis yaitu mekanisme
pembunuhan bakteri oleh sistem kekebalan tubuh serta membuat resisten
terhadap

beberapa

obat

antibiotik

(Sinaga

dalam

Lenny,

2016).

Staphylococcus epidermidis dapat menyebabkan penyakit pembengkakan
(abses) seperti jerawat, infeksi kulit, infeksi saluran kemih dan infeksi ginjal
(Radji, 2011).

D. Antibakteri
Antibakteri merupakan zat yang mampu mengganggu pertumbuhan atau
bahkan mampu mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme
bakteri yang merugikan (Dwijoseputro, 1980 dalam Nuhan, 2015). Pelzar dan
Chan (1988) menyatakan bahwa pengendalian mikroorganisme diperlukan
karena dapat mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, dapat membasmi
mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dapat mencegah pembusukan dan
perusakan bahan oleh mikroorganisme.
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Menurut Pelzar dan Chan (1988) mekanisme kerja antibakteri adalah
sebagai berikut :
-

Merusak dinding sel
Dinding sel bekerja sebagai struktur pemberi bentuk sel. Struktur dinding
sel dapat dirusak dengan cara menghambat pembentukannya atau
mengubahnya setelah selesai terbentuk.

-

Perubahan permeabilitas sel
Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu di dalam sel
serta mengatur aliran keluar-masuknya bahan-bahan lain. Kerusakan pada
membran tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel
atau bahkan sel akan mati.

-

Perubahan molekul protein dan asam nukleat
Suatu kondisi atau subtansi dapat mengubah struktur molekul protein dan
asam nukleat, yang mengakibatkan protein mengalami denaturasi dan
rusaknya asam-asam nukleat. Suhu tinggi dan konsentrasi pekat beberapa
zat kimia dapat mengakibatkan denaturasi yang tidak dapat dikembalikan
lagi pada komponen-komponen vital tersebut.

-

Penghambatan kerja enzim
Enzim merupakan sasaran yang potensial bagi suatu penghambat. Banyak
zat kimia telah diketahui dapat menganggu reaksi biokimiawi.
Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme atau
matinya sel.
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-

Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein
DNA, RNA dan protein memegang peranan penting di dalam proses
kehidupan sel. Jika terjadi gangguan pada pembentukan atau pada fungsi
zat-zat tersebut maka akan mengakibatkan kerusakan total pada sel.
Aktivitas antimikrobia diukur secara in vitro untuk menentukan potensi

agen antibakteri dalam larutan, konsentrasinya dalam cairan tubuh atau
jaringan, dan kerentanan mikroorganisme tertentu terhadap obat dengan
konsentrasi tertentu (Brooks dkk, 2008). Penentuan aktivitas antimikrobia
dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode difusi dan metode dilusi.
Pada metode difusi termasuk di dalamnya metode disk diffusion (tes Kirby &
Bauer), E-test, ditch-plate technique, cup-plate technique. Sedangkan pada
metode dilusi ada dua metode yaitu dilusi padat dan dilusi cair (Pratiwi, 2008).
a. Metode difusi menurut Pratiwi (2008) yaitu :
1) Metode disk diffusion (tes Kirby & Bauer) menggunakan cakram kertas
saring yang berisi larutan antimikrobia, kemudian diletakkan pada media
agar yang sebelumnya telah ditanami mikroorganisme sehingga larutan
antimikrobia dapat berdifusi pada media agar tersebut. Daerah yang jernih
mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh
larutan antimikrobia pada permukaan media agar.
2) Metode E-test digunakan untuk menentukkan Konsentrasi Hambat
Minimum (KHM), yaitu konsentrasi minimal suatu agen antimikrobia
untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pada metode ini
cakram kertas yang mengandung larutan antimikrobia dari konsentrasi
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terendah hingga tertinggi diletakkan pada permukaan media agar yang telah
ditanami oleh mikroorganisme uji. Pengamatan dilakukan pada area jernih
yang terlihat yang menunjukkan konsentrasi larutan antimikrobia yang
menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada media agar.
3) Ditch-plate technique. Pada metode ini sampel uji berupa larutan
antimikrobia yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara
memotong media agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara
membujur dan mikrobia uji (maksimum 6 macam) digoreskan ke arah parit
yang berisi agen antimikrobia tersebut.
4) Cup-plate technique. Metode ini hampir sama dengan disk diffusion, tetapi
teknik ini dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami
mikroorganisme uji dan pada sumur tersebut diberi agen antimikrobia yang
akan diuji.
b. Metode dilusi menurut Pratiwi (2008) yaitu :
1) Metode dilusi cair/broth dilution test. Metode ini digunakan untuk
mengukur Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh
Minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat
pengenceran agen antimikrobia pada media cair yang ditambahkan
mikroorganisme uji. Larutan uji agen antimikrobia pada konsentrasi
terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroorganisme uji
ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM
selanjutnya

dikultur

ulang

pada

media

cair

tanpa

penanaman

mikroorganisme uji ataupun agen antimikrobia kemudian diinkubasikan
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selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi
ditetapkan sebagai KBM.
Menurut Vandepitte dkk (2011), ada beberapa faktor teknis yang
mempengaruhi ukuran zona hambat pada metode difusi kertas cakram antara
lain :
-

Kepekatan inokulum
Pengenceran inokulum yang terlalu encer akan mengakibatkan zona
hambat menjadi lebih lebar, sedangkan pengenceran inokulum yang terlalu
pekat maka ukuran zona hambat akan lebih sempit.

-

Waktu peletakkan cakram kertas
Jika cakram kertas diletakkan setelah bakteri uji diinokulasikan pada suhu
ruang yang lebih lama maka akan mengakibatkan diameter zona hambat
menjadi mengecil.

-

Suhu inkubasi
Suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri dan untuk uji aktivitas
antibakteri adalah 35C. Jika suhu lebih rendah dari 35C maka zona
hambat yang dihasilkan akan lebih lebar dan waktu yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan efektif akan lebih panjang.

-

Waktu inkubasi
Masa inkubasi yang baik untuk pengujian adalah 16-18 jam. Jika data hasil
pengujian diambil tidak sesuai dengan waktu tersebut maka data yang
diambil tidak valid.
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-

Ukuran lempeng, ketebalan media agar, dan pengaturan jarak antimikroba
Ukuran cawan petri standar untuk uji aktivitas antibakteri adalah
berdiameter 9-10 cm dan diisi 6-7 cakram kertas pada tiap agar.
Pengaturan jarak cakram yang tepat sangat penting untuk mencegah
tumpang tindih zona hambat. Ketebalan media agar juga berpengaruh
terhadap pembentukan zona hambat, media agar yang tipis akan
mengakibatkan zona hambat yang terbentuk menjadi lebih lebar, begitu
sebaliknya pada media agar yang tebal.

-

Potensi cakram antimikroba
Diameter zona hambat terkait dengan jumlah antibakteri yang terserap
pada kertas cakram. Semakin banyak larutan antibakteri yang terserap
dalam cakram kertas maka diameter zona hambat yang dihasilkan akan
semakin luas.

-

Komposisi media
Media juga mempengaruhi ukuran zona hambat. Media yang spesifik akan
mempercepat

pertumbuhan

bakteri,

mempercepat

penyerapan

zat

antibakteri, dan aktivitas antibakteri.
Menurut Davis dan Stout dalam Allo (2016), berdasarkan zona hambat
yang terbentuk maka aktivitas antibakteri dapat digolongkan yaitu antibakteri
yang tergolong lemah (zona hambat yang terbentuk < 5 mm), sedang (zona
hambat antara 5-10 mm), kuat (zona hambat antara 10-19 mm), dan tergolong
sangat kuat (zona hambat > 20 mm).
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E. Antibiotik
Salah satu zat antibakteri yang banyak digunakan adalah antibiotik.
Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan atau diturunkan oleh
organisme hidup yang dibuat secara sintetik, yang kadar rendahnya dan
mampu menghambat proses penting dalam kehidupan mikroorganisme
(Siswando dan Soekarjo, 1995 dalam Nuhan, 2015).
Clindamycin sebagai antibakteri bekerja menghambat pertumbuhan dan
reproduksi bakteri dengan cara mengganggu proses sintesis protein.
Mekanisme kerja clindamycin adalah dengan memotong elongasi rantai
peptida, memblok bagian A (aminoactyl site) pada ribosom sehingga membuat
kesalahan pada saat membaca kode genetik (Zulfa, 2014).
Clindamycin merupakan jenis antibiotik yang diindikasikan untuk
mengobati penyakit akibat infeksi bakteri aerob gram positif seperti
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus, dan
Pneumococcus. Clindamycin juga efektif bagi bakteri aerob gram negatif
seperti Bacteroides fragilis, Fusbacterium species, bakteri anaerob gram
positif

seperti

Propionibacterium,

Eubacterium,

Actinomyces

spscies

(Buhimschi dalam Zulfa, 2014).

F. Penelitian yang Relevan
Penelitian tentang penggunaan air perasan jeruk nipis sebagai antibakteri
yang relevan dengan penelitian ini antara lain :
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1. Penelitian yang dilakukan Razak, dkk (2013) berjudul “Uji Daya Hambat
Air Perasan Jeruk Nipis (Citrus auranitifolia S.) Terhadap Pertumbuhan
Bakteri Staphylococcus aureus Secara In Vitro” menujukkan bahwa air
perasan jeruk nipis memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus dengan berbagai konsentrasi yaitu 25%, 50%,
75%, dan 100% dan terdapat pengaruh lama kontak terhadap pertumbuhan
bakteri dimana bakteri tidak tumbuh setelah kontak 5 menit pertama dan
diikuti menit-menit berikutnya dengan air perasan buah jeruk nipis
konsentrasi 100%. Jadi, semakin tinggi konsentrasi air perasan jeruk nipis
dan semakin lama kontak dengan bakteri Staphylococcus aureus maka
daya hambatnya akan semakin baik. Hasil penelitian tersebut dijadikan
dasar untuk menentukan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% pada
bakteri yang berbeda yaitu bakteri Staphylococcus epidermidis dan untuk
mencari konsentrasi minimal air perasan jeruk nipis yang dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lauma, dkk (2015) berjudul “Uji
Efektivitas Perasan Air Jeruk Nipis (Citrus auranitifolia S.) Terhadap
Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus Secara In Vitro” menemukan
bahwa perasan air jeruk nipis murni (100%) diketahui memiliki efek
antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus
aureus.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2016) berjudul “Pengaruh Air
Perasan Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) Terhadap
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Hambatan Pertumbuhan Bakteri Enterococcus faecalis Dominan Pada
Saluran Akar Secara In Vitro” menunjukkan bahwa air perasan jeruk nipis
(Citrus auranitifolia S.) memiliki daya antibakteri dengan adanya zona
hambat pada konsentrasi 25%, 50%, dan 100%. Air perasan jeruk nipis
memiliki hambatan pertumbuhan baketri Enterococcus faecalis paling
besar pada konsentrasi 100%.
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Air perasan jeruk nipis memiliki daya
hambat terhadap pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus dengan
berbagai konsentrasi yaitu dengan
25%, 50%, 75%, dan 100% (Razak
dkk, 2013)







Air perasan jeruk nipis murni (100%)
diketahui memiliki efek antibakteri
dalam menghambat pertumbuhan
bakteri Staphylococcus aureus
(Lauma dkk, 2015).

Air perasan jeruk nipis memiliki daya
antibakteri terhadap bakteri
Enterococcus faecalis dengan adanya
zona hambat pada konsentrasi 25%,
50%, dan 100% (Yahya, 2016).

Bakteri yang digunakan adalah bakteri Staphylococcus epidermidis FNCC 0048
yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi, Pusat Studi Pangan dan Gizi
Univeristas Gadjah Mada.
Air perasan jeruk nipis yang digunakan memiliki variasi konsentrasi 25%, 50%,
75%, dan 100%.
Kontrol positif yang digunakan adalah clindamycin 150 mg dan kontrol negatif
menggunakan akuades steril.
Air perasan jeruk nipis jeruk nipis dengan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100%
memiliki aktivitas antibakteri ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar
cakram kertas.
Gambar 2.4. Literatur Map Penelitian yang Relevan
27
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G. Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran didasarkan karena jerawat merupakan penyakit kulit
yang hampir semua orang pernah mengalaminya. Jerawat biasa terjadi terjadi
pada usia remaja hingga dewasa muda, yaitu pada usia 14-19 tahun. Kelenjar
minyak akan mensekresikan minyak berlebih yang akan menyebabkan
penyumbatan saluran folikel. Minyak yang terkumpul semakin lama menjadi
semakin banyak sehingga membentuk rongga. Rongga tersebut akan menjadi
semakin

besar

dan

terjadi

infeksi

salah

satunya

oleh

bakteri

Staphylococcus epidermidis.
Flavonoid merupakan kandungan pada jeruk nipis yang mempunyai efek
hambatan terhadap pertumbuhan bakteri. Senyawa flavonoid bersifat
antioksidan, antidiabetik, antikanker, antiseptik, dan antibakteri. Selain
flavonoid, senyawa fenol pada jeruk nipis juga mempunyai kegunaan sebagai
antiseptik, desinfektan, dan bahan pengawet.
Bagian jeruk nipis yang digunakan adalah sari buahnya dengan cara
memeras air dari buah jeruk nipis. Uji aktivitas antibakteri menggunakan
konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100%. Pemilihan konsentrasi didasarkan
pada penelitian sebelumnya, dimulai dari konsentrasi terendah yang
mempunyai daya antibakteri lemah hingga konsentrasi yang mempunyai daya
antibakteri kuat. Pengujian aktivitas antibakteri ditandai adanya zona bening
disekitar kertas cakram disebut diameter zona hambat. Hasil dari pengukuran
diameter zona hambat dilanjutkan dengan uji KHM (Konsentrasi Hambat
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Minimum) dan dilanjutkan uji KBM (Konsentrasi Bunuh Minimum).
Kerangka berpikir dapat dilihat dalam bentuk bagan pada Gambar 2.5.
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Citrus aurantifolia Swingle.

Infeksi

Fenol, Flavonoid, Asam sitrat, Limonene

Staphylococcus epidermidis

Aktivitas antibakteri

Air perasan jeruk nipis

Uji aktivitas antibakteri
25%, 50%, 75%, 100%

Diameter Zona Hambat

Konsentrasi Hambat Minimum

Konsentrasi Bunuh Minimum
Gambar 2.5. Bagan Kerangka Berpikir
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H. Hipotesis Penelitian
1. Air perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) memiliki potensi
sebagai

antibakteri

terhadap

pertumbuhan

bakteri

Staphylococcus epidermidis.
2. Konsentrasi air perasan jeruk nipis 100% memiliki zona hambat yang
paling

besar

yang

mampu

menghambat

pertumbuhan

bakteri

Staphylococcus epidermidis.
3. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) zat antibakteri air perasan jeruk
nipis yang mampu menghambat Staphylococcus epidermidis terdapat pada
konsentrasi 20%.
4. Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) zat antibakteri air perasan jeruk
nipis yang mampu membunuh Staphylococcus epidermidis terdapat pada
konsentrasi 20%.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental laboratorium
dengan menggunakan percobaan aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan
bakteri

Staphylococcus epidermidis. Penelitian uji aktivitas antbakteri

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yakni rancangan yang
homogen untuk memberikan pengaruh pada hal yang diamati. Rancangan
penelitian uji aktivitas antibakteri menggunakan metode perasan buah jeruk
nipis dengan 4 kelompok perlakuan, kontrol positif, kontrol negatif, dan
masing-masing dilakukan 3 kali ulangan. Bila diilustrasikan, maka desain
penelitian tampak seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Peletakan cakram kertas pada cawan petri
Keterangan : 1. Cakram
dengan kontrol negatif,
Cakram kertas dengan
konsentrasi 75%, 6.

kertas dengan kontrol positif, 2. Cakram kertas
3. Cakram kertas dengan konsentrasi 25%, 4.
konsentrasi 50%, 5. Cakram kertas dengan
Cakram kertas dengan konsentrasi 100%.
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B. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah :
a. Variabel bebas
Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah konsentrasi air
perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) dengan variasi konsentrasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25%, 50%, 75%, dan 100%.
b. Variabel terikat
Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah diameter zona
hambat bakteri, Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi
Bunuh Minimum (KBM) terhadap pertumbuhan Staphylococcus epidermidis.
c. Variabel kontrol
Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah waktu inkubasi
bakteri, tingkat pengenceran bakteri, media inkubasi bakteri, dan usia kultur
bakteri.

C. Batasan Penelitian
Adapun dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan yakni sebagai berikut :
1. Bakteri yang digunakan dalam penelitian adalah Staphylococcus epidermidis
FNCC 0048 yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi, Pusat Studi
Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada.
2. Buah jeruk nipis yang digunakan adalah buah jeruk nipis berbentuk bulat yang
telah matang berwarna hijau kekuningan dengan diameter buah ± 3-6 cm.
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Bagian yang digunakan dari buah tersebut adalah air perasan jeruk nipis. Buah
jeruk nipis diperoleh dari Pasar STAN, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.
3. Parameter yang diukur adalah zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram
kertas (kertas saring), Konsentrasi Hambat Minimum dan Konsentrasi Bunuh
Minimum.
4. Media sebagai medium pertumbuhan digunakan berupa media Nutrient Agar
(NA).
5. Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antibakteri adalah metode
difusi Kirby-Bauer atau difusi cakram kertas dengan menggunakan cakram
kertas dari kertas saring. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini
adalah zona hambat di sekitar cakram kertas yang terbentuk pada media
dengan satuan milimeter (mm).
6. Metode yang digunakan dalam menentukan Konsentrasi Hambat Minimum
(KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) adalah metode dilusi padat
dengan parameter media kultur yang telah diinkubasikan tidak ditumbuhi
bakteri setelah diinkubasi.

D. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cawan petri,
erlenmeyer (pyrex), tabung reaksi (pyrex), gelas beker (pyrex), gelas ukur,
corong kaca (pyrex), autoklaf (GEA YX-2808), hot plate, timbangan
analitik (Pioneer), lemari es, mikroskop binokuler, laminar, vortex mixer,
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kamera mikro, gelas benda, gelas penutup, gelas arloji, jarum ose, batang
drigalsky, rak tabung reaksi, pinset, pengaduk kaca, panci, kertas payung,
spidol marker, masker, jangka sorong, dan sarung tangan.
2. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buah
jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.), kultur murni Staphylococcus
epidermidis FNCC 0048, media Nutrient Agar (NA), akuades steril,
alkohol 96 %, alkohol 70%, kristal violet, larutan iodine, larutan safranin,
tinta cina, minyak emersi, dan Clindamycin 150 mg.

E. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pasteur dan Ruang Kultur
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma pada bulan Maret hingga Juni
2017. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap penelitian, yaitu tahap
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap perlakuan. Berikut adalah tahapan
yang dilakukan dalam penelitian :
1. Tahap persiapan
Tahap persiapan terdiri dari sterilisasi alat, pembuatan dan sterilisasi media
uji, penyiapan bakteri uji dan jeruk nipis, pengamatan morfologi koloni,
pengamatan morfologi sel, dan pengecatan gram.
a. Sterilisasi Alat
Sterilisasi alat-alat yang berbahan kaca (pyrex) seperti cawan petri,
erlenmeyer, tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, dan corong kaca
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dilakukan dengan cara sterilisasi udara panas lembap yaitu dengan uap air
panas bertekanan dengan alat yang disebut autoklaf pada tekanan 1 atm,
suhu 121C selama 15 menit. Sterilisasi alat-alat yang berbahan logam
dilakukan dengan cara pemijaran di atas api bunsen. Sterilisasi alat-alat
yang berbahan dasar plastik dilakukan dengan cara kimiawi yaitu
menggunakan alkohol 96%.
b. Pembuatan dan Sterilisasi Media Uji Pertumbuhan Bakteri
Media yang digunakan yaitu media Nutrient Agar (NA). Proses pembuatan
media uji atau media pertumbuhan bakteri adalah sebagai berikut :
1) NA sebanyak 10 gram dilarutkan ke dalam 500 ml akuades.
2) NA dipanaskan di atas hot plate sambil diaduk dengan batang
pengaduk.
3) Larutan NA dipanaskan hingga berwarna kuning jernih.
4) Media NA dituang ke dalam erlenmeyer yang telah disterilkan.
5) Media NA tersebut disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121C
tekanan 1 atm selama 10 menit.
6) Media NA yang telah steril dituang ke dalam cawan petri dan tabung
reaksi sesuai kebutuhan penelitian.
c. Penyiapan Bakteri Uji dan Jeruk Nipis
1) Kultur murni didapatkan di Laboratorium Mikrobiologi, Pusat Studi
Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada.
2) Kultur murni Staphylococcus epidermidis dikultur ulang untuk
memperbanyak populasi bakteri tersebut.
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3) Media NA miring disiapkan dalam tabung reaksi.
4) Bakteri Staphylococcus epidermidis digoreskan secara zig-zag pada
media NA miring.
5) Hasil

perbanyakan

kultur

bakteri

Staphylococcus

epidermidis

diinkubasikan selama 24 jam pada suhu ruang.
6) Jeruk Nipis diperoleh di Pasar STAN, Maguwoharjo, Sleman,
Yogyakarta.
d. Pengamatan Morfologi Koloni
Pengamatan morfologi koloni dilakukan menggunakan teknik streak plate,
langkah kerjanya yaitu :
1) Bakteri diambil sebanyak satu ose, kemudian diinokulasikan secara
goresan pada media NA dalam cawan petri.
2) Bakteri diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang.
3) Koloni bakteri yang diamati adalah koloni yang terpisah dengan koloni
lainnya sehingga dapat diamati bentuk dan warna koloninya.
e. Pengamatan Morfologi Sel
Pengamatan morfologi sel bakteri menggunakan teknik pengecatan gram
dengan membuat preparat apusan, langkah kerjanya yaitu :
1) Gelas benda dan gelas penutup dibersihkan dengan alkohol 96%.
2) Bakteri diambil sebanyak satu ose diletakkan di permukaan gelas
benda.
3) Gelas benda yang lain diletakkan dalam posisi miring membentuk
sudut 45 terhadap gelas benda yang pertama.
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4) Gelas benda yang miring digoreskan terhadap gelas benda yang
pertama secara merata.
5) Preparat apusan bakteri dikeringanginkan dan ditetesi minyak emersi.
6) Pengamatan morfologi sel bakteri dilakukan di bawah mikroskop
dengan perbesaran 1000x.
7) Gambar morfologi bakteri diambil dengan kamera mikro.
f. Pengecatan Gram
Pengecatan gram dilakukan untuk mengetahui sifat gram dari bakteri,
langkah kerjanya yaitu :
1) Gelas benda dibersihkan dengan alkohol 96% dan dikeringanginkan di
atas api bunsen sampai kering.
2) Satu ose bakteri diambil secara aseptis dan diratakan seluas 1 cm pada
gelas benda kemudian difiksasi (bakteri ditetesi akuades dan
dilewatkan di atas api bunsen).
3) Objek yang telah difiksasi, ditetesi cat gram A (kristal violet) pada
permukaan lapisan bakteri dan didiamkan selama 60 detik. Hasil
pengecatan cat gram A dicuci bersih dengan air mengalir selama 5
detik dan dikeringanginkan.
4) Objek yang sudah kering ditetesi cat gram B (iodine) dan didiamkan
selama 60 detik. Hasil pengecatan cat gram B dicuci bersih dengan air
mengalir selama 5 detik dan dikeringanginkan.
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5) Proses dekolorisasi dilakukan pada objek dengan cara ditetesi cat gram
C (alkohol 96%) dan didiamkan selama 30 detik, lalu dicuci bersih
dengan air mengalir selama 5 detik dan dikeringanginkan.
6) Objek ditetesi dengan cat gram D (safranin) dan didiamkan selama 60
detik, lalu dicuci bersih dengan air mengalir selama 5 detik dan
dikeringanginkan.
7) Objek ditetesi dengan minyak emersi dan diamati di bawah mikroskop
dengan perbesaran 1000x. Pengambilan gambar dilakukan dengan
kamera mikro.
8) Sel bakteri berwarna ungu menunjukkan bahwa bakteri tersebut
bersifat gram positif sedangkan sel bakteri berwarna merah
menunjukkan bakteri tersebut bersifat gram negatif.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Pembuatan Air Perasan Jeruk Nipis
Pembuatan air perasan jeruk nipis dilakukan di dalam laminar supaya
mengurangi resiko terjadinya kontaminasi, langkah kerjanya yaitu :
1) Jeruk nipis dicuci dengan air mengalir hingga bersih.
2) Alkohol 96% disemprotkan ke seluruh permukaan kulit jeruk nipis.
3) Jeruk nipis dibilas menggunakan akuades steril dan ditiriskan.
4) Jeruk nipis dipotong menjadi 4 bagian, kemudian tiap potongan jeruk
nipis diperas secara manual menggunakan tangan yang sudah memakai
sarung tangan.
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5) Air perasan jeruk nipis ditampung dalam gelas beker dan dipindahkan
ke dalam erlenmeyer sambil disaring menggunakan kain saring
sebanyak 1 kali dan kertas saring sebanyak 2 kali. Kain saring dan
kertas saring sebelumnya telah disterilkan menggunakan autoklaf.
b. Pembuatan Konsentrasi Air Perasan Jeruk Nipis
Setelah mendapatkan air perasan jeruk nipis dengan konsentrasi 100%,
air perasan jeruk nipis tersebut diencerkan dengan menambahkan
akuades steril untuk membuat variasi konsentrasi sebesar 25%, 50%,
75%, dan 100%. Hasil pengenceran konsentrasi air perasan jeruk nipis
100% dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Variasi Konsentrasi Air Perasan Jeruk Nipis
Variasi Konsentrasi

Volume Air Perasan

Volume Akuades

Jeruk Nipis (ml)

Steril (ml)

25%

2,5 ml

7,5 ml

50%

5 ml

5 ml

75%

7,5 ml

2,5 ml

100%

10 ml

0 ml

c. Uji Aktivitas Antibakteri
Tahap pertama yang dilakukan dalam uji aktivitas antibakteri adalah
pengenceran bertingkat 10-5 untuk mengendalikan populasi bakteri,
langkah kerjanya yaitu :
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1) Satu ose biakan murni diambil kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml
akuades steril pada tabung reaksi dan dihomogenkan dengan vortex
mixer.
2) 1 ml suspensi bakteri uji yang diambil dari tabung pertama dan
dimasukkan ke dalam tabung kedua yang berisi 9 ml akuades steril.
3) Langkah pertama dan kedua dilakukan hingga tabung kelima atau
hingga pengenceran 10-5.
4) Sebanyak 0,5 ml suspensi bakteri diteteskan ke dalam cawan petri
berisi media NA dan diratakan menggunakan batang drigalsky.
Uji aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi cakram
kertas. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut :
1) Cakram kertas (dari kertas saring) steril dengan diameter 0,5 cm
direndam dalam variasi konsentrasi air perasan jeruk nipis yang
berbeda selama 2 jam.
2) Bakteri dengan pengenceran 10-5 diambil sebanyak 0,1 ml kemudian
dituang dalam media dan diratakan menggunakan batang drigalski.
3) Cakram kertas diambil secara aseptis dengan jarum enten dengan cara
diulaskan ke dinding tabung reaksi kemudian didiamkan beberapa saat.
Hal ini dilakukan bertujuan agar sisa-sisa larutan tidak menetes dan
menyebar di permukaan agar.
4) Cakram kertas yang telah tiris diambil menggunakan pinset dan
diletakkan pada media yang berisi bakteri uji dengan cara ditekan
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lembut menggunakan pinset supaya benar-benar menempel pada
permukaan media yang telah ditanami bakteri uji.
5) Pengujian antibakteri diinkubasikan selama 24 jam pada suhu ruang.
3. Tahap Pengumpulan data
a. Pengukuran zona hambat
Efektivitas air perasan jeruk nipis dapat dilihat dari zona hambat
yang didapatkan. Zona hambat terlihat lebih bening daripada daerah
sekitarnya dan tidak ditumbuhi bakteri. Zona hambat diukur
menggunakan jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,05 mm.
Langkah pengukurannya sebagai berikut :
1) Zona hambat terbentuk di sekitar cakram kertas saring diukur
diameter vertikal dan diameter horizontal dengan satuan mm
menggunakan jangka sorong. Bila diilustrasikan, maka tampak seperti
Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Pengukuran diameter zona hambat
Keterangan : DC : Diameter Cakram kertas, DV : Diameter Vertikal, DH :
Diameter Horizontal
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Menurut Toy dkk (2015) mengukur diameter zona hambat dapat
digunakan rumus :

b. Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)
Konsentrasi

minimal

yang

menghambat

pertumbuhan

bakteri

Staphylococcus epidermidis pada uji antibakteri yang digunakan untuk
menentukan konsentrasi hambat minimal (KHM). Metode yang digunakan
untuk menentukan KHM adalah dilusi padat. Langkah pengujiannya yaitu:
1) Air perasan jeruk nipis dibuat variasi konsentrasi sebesar 24%, 23%,
22%, 21%, dan 20% untuk menguji konsentrasi hambat minimum
(KHM)
2) Bakteri pada pengenceran 10-5 yang sudah dihomogenkan dengan
vortex mixer diambil 0,5 ml menggunakan pipet ukur.
3) Bakteri dituang dalam cawan petri yang sudah steril.
4) Masing-masing ekstrak diambil sebanyak 0,5 ml dan dituangkan dalam
cawan petri.
5) Media NA suhu 45C dituangkan ke dalam cawan petri yang sudah
berisi bakterii uji dan sampel air perasan jeruk nipis. Jumlah media
kultur yang digunakan sebanyak 10 ml.
6) Media NA yang sudah bercampur bakteri dan ekstrak digoyang
membentuk angka 8 sesuai dengan langkah pour plate.
7) Media NA diinkubasikan selama 24 jam pada suhu ruang.
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8) Nilai KHM ditentukan dari konsentrasi terendah pada media yang
tidak ditumbuhi bakteri. Bakteri uji pada pengenceran 10-5 digunakan
sebanyak 0,5 ml.
c. Uji Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)
Hasil dari pengujian KHM digunakan dalam pengujian KBM dengan
metode streak plate. Pengujian KBM dilakukan dengan cara :
1) Media NA steril disiapkan
2) Hasil KHM (Konsentrasi Hambat Minimum) pada bagian permukaan
medianya diambil (digores) menggunakan cotton bud steril.
3) Digoreskan pada media NA steril sesuai dengan metode streak plate.
4) Kultur diinkubasikan selama 24 jam pada suhu ruang. Media kultur
NA yang tidak ditumbuhi bakteri setelah inkubasi merupakan KBM
(Konsentrasi Bunuh Minimum).

F. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui aktivitas antibakteri air
perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) terhadap pertumbuhan
Staphylococcus epidermidis adalah dengan menggunakan uji statistika One
Way Anova (Analysis of Variance) dengan derajat kepercayaan 95%
(p < 0,05). Sebelum dianalisis menggunakan uji Anova dilakukan uji
normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnorv. Uji normalitas digunakan untuk
mengetahui data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Uji
dilanjutkan jika nilai hitung signifikan/terdapat perbedaan yang nyata yaitu
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nilai hitung > 0,05. Nilai signifikan menunjukkan bahwa data yang didapat
terdistribusi secara normal. Uji lanjutan yang dilakukan adalah uji
homogenitas yaitu dengan uji Levene Test. Tujuannya adalah untuk
mengetahui variasi data sama atau tidak. Sama halnya dengan uji
homogenitas,

jika nilai hitung > 0,05 maka data yang diperoleh

signifikan/terdapat perbedaan yang nyata. Nilai signifikan menunjukkan
bahwa data yang didapat memiliki variasi data yang sama.
Uji One Way Anova (Analysis of Variance) dapat dilakukan jika pada uji
normalitas dan uji homogenitas keduanya memiliki nilai hitung yang
signifikan/terdapat perbedaan yang nyata. Pada pengujian One Way Anova
nilai hitung signifikan apabila nilai hitung < 0,05. Artinya data yang diujikan
memiliki perbedaan nyata pada setiap perlakuan. Pengujian dilanjutkan
dengan uji Duncan dengan tingkat kepercayaan 5% (a=0,05). Analisis data
dilakukan melalui aplikasi SPSS Statistics versi 17.0.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
1. Pengumpulan dan Pengamatan Bakteri Uji
Bakteri uji yang digunakan untuk penelitian aktivitas antibakteri ini
merupakan kultur murni bakteri Staphylococcus epidermidis FNCC 0048 yang
didapatkan dari Laboratorium Mikrobiologi, Pusat Studi Pangan dan Gizi
Universitas Gadjah Mada. Kultur murni bakteri Staphylococcus epidermidis
dilakukan pengamatan morfologi sel, morfologi bakteri, dan morfologi koloni.
Pengamatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kemurnian bakteri dan
kesesuaian bakteri dengan ciri-ciri yang telah ada.
Pengamatan kultur murni yang pertama dilakukan adalah pengamatan
morfologi sel. Pengamatan morfologi sel dilakukan dengan menggunakan
teknik pewarnaan negatif. Dalam teknik ini yang terwarnai adalah latar
belakangnya. Bakteri akan tampak terang dengan latar belakang warna hitam
(Radji, 2011). Hasil pengecatan negatif bakteri Staphylococcus epidermidis
dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Morfologi sel bakteri Staphylococcus epidermidis
Keterangan : Tanda panah dan lingkaran menunjukkan sel bakteri
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Pengamatan

selanjutnya

adalah

pengamatan

morfologi

bakteri.

Pengamatan morfologi bakteri dilakukan dengan teknik pengecatan gram.
Pengecatan gram dilakukan melalui beberapa tahap pewarnaan yaitu dengan
kristal ungu/violet, iodine, dekolorisasi dengan alkohol 96%, dan safranin.
Pengamatan dilakukan di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Sesuai
dengan (Brooks dkk, 2008) hasilnya bakteri Staphylococcus epidermidis akan
terlihat berwarna ungu, bulat, dan bergerombol menyerupai buah anggur. Hasil
pengecatan gram bakteri Staphylococcus epidermidis dapat dilihat pada Gambar
4.2.

Gambar 4.2. Hasil pengecatan gram bakteri Staphylococcus epidermidis
Keterangan : Tanda panah dan lingkaran menunjukkan bakteri
Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis memiliki struktur dinding sel dengan
lapisan peptidoglikan yang tebal, sehingga pada proses dekolorisasi
menggunakan alkohol 96% lapisan tersebut akan mempertahankan warna
ungu yang dihasilkan oleh cat warna kristal ungu/violet. Sesuai dengan
(Radji, 2011) bakteri yang mampu mempertahankan zat warna ungu
merupakan bakteri gram positif.
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Pengamatan

selanjutnya

adalah

pengamatan

koloni

bakteri

Staphylococcus epidermidis dengan teknik kultur streak plate. Dalam teknik
steak plate yang digunakan, cawan petri dibagi menjadi 4 kuadran dan bakteri
murni digoreskan pada permukan agar menggunakan jarum ose secara
aseptik. Teknik tersebut dapat menghasilkan koloni bakteri yang utuh dan
terpisah.

Gambar 4.3. Morfologi koloni bakteri Staphylococcus epidermidis
Keterangan : Angka 1,2,3,4 menunjukkan kuadran goresan. Tanda panah
dan lingkaran menunjukkan 1 koloni bakteri terpisah.

Pada

Gambar

4.3.

terlihat

bahwa

koloni

bakteri

Staphylococcus epidermidis mulai terpisah pada kuadran 3 dan 4. Sesuai
dengan (Brooks, dkk, 2008) koloni bakteri Staphylococcus epidermidis
berbentuk bulat, halus, meninggi, berkilau dan berwarna abu-abu hingga
putih. Staphylococcus epidermidis akan menghasilkan koloni yang banyak
setelah inkubasi selama 24 jam.
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2. Pembuatan Air Perasan Jeruk Nipis
Pembuatan air perasan jeruk nipis dilakukan dengan menggunakan
buah jeruk sebanyak 1 kilogram yang berisi 27 buah dan menghasilkan ± 250
ml air perasan jeruk nipis. Sesuai dengan Astarini dkk (2010) buah jeruk nipis
yang digunakan adalah buah yang sudah tua berwarna hijau hingga
kekuningan. Buah jeruk nipis yang sudah tua akan menghasilkan air yang
lebih banyak. Hasil air perasan buah jeruk nipis berwarna kuning pekat
seperti pada Gambar 4.4. Hasil air perasan jeruk nipis memiliki pH 2. Sesuai
dengan Lauma dkk (2015) air perasan jeruk nipis disimpan pada suhu 4C
sampai saat digunakan.

Gambar 4.4 Air perasan jeruk nipis
3. Hasil Pengujian Antibakteri
Hasil pengujian antibakteri air perasan jeruk nipis berpengaruh
terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis karena memiliki
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sifat antibakteri. Aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan terbentuknya zona
bening di sekitar cakram kertas seperti pada Gambar 4.5. Zona bening yang
terbentuk tersebut disebut zona hambat. Zona hambat yang terbentuk diukur
menggunakan jangka sorong dan hasilnya terlihat pada Tabel 4.1.

Gambar 4.5. Zona hambat yang terlihat di sekitar cakram kertas
Hasil uji aktivitas antibakteri air perasan jeruk nipis terhadap bakteri
Staphylococcus epidermidis setelah diinkubasikan selama 24 jam disajikan
pada Gambar 4.6.

Diameter Zona Hambat (mm)

30,00
25,00
20,00
15,00
Rerata Diameter Zona
Hambat (mm)

10,00
5,00
0,00
25% 50% 75% 100% K+ KKonsentrasi Air Perasan Jeruk Nipis

Gambar 4.6. Hasil pengukuran rerata zona hambat air perasan jeruk nipis terhadap
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis
Keterangan : K+ : Kontrol positif; K- : Kontrol negatif
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Berdasarkan Gambar 4.6. dapat diketahui rerata zona hambat yang
terbentuk pada setiap perlakuan konsentrasi air perasan jeruk nipis. Pada
konsentrasi 25 % diameter zona hambat yang terbentuk yaitu 3,53 mm,
konsentrasi 50% diameter zona hambat yang terbentuk yaitu 10,52 mm,
konsentrasi 75% diameter zona hambat yang terbentuk yaitu 12,57 mm, dan
konsentrasi 100% diameter zona hambat yang terbentuk yaitu 17,35 mm.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa air perasan jeruk nipis pada
konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% memiliki aktivitas antibakteri
terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
Kontrol negatif berupa akuades steril terdapat zona bening yang
terbentuk yaitu sebesar 7,82. Menurut Allo (2016) kontrol negatif membentuk
zona bening di sekitar cakram kertas seolah-olah terbentuk zona hambat.
Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai zona hambat karena akudes
tidak memiliki sifat antibakteri. Zona bening yang terbentuk disebabkan oleh
teknik sebaran yang tidak merata sehingga koloni bakteri tidak tersebar
merata pada permukaan agar. Pada kontrol positif yakni clindamycin 150 mg,
diameter zona hambat yang terbentuk sebesar 27,63 mm. Semakin tinggi
konsentrasi air perasan jeruk nipis, maka semakin besar zona hambat yang
terbentuk. Hasil pengukuran diameter zona hambat air perasan jeruk nipis dan
kriteria hambat antibakteri air perasan jeruk nipis dapat diamati pada Tabel
4.1.
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Tabel 4.1. Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat
Konsentrasi Air Perasan
Jeruk Nipis (%)
1.
25
2.
50
3.
75
4.
100
Kontrol positif (Clindamycin)
Kontrol Negatif (akuades steril)

No.

Rerata Diameter Zona
Hambat (mm)
3,53
10,52
12,57
17,35
27,63
7,82

Kriteria
Hambat
Lemah
Kuat
Kuat
Kuat
sangat kuat
-

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat kriteria hambat antibakteri air
perasan jeruk nipis pada konsentrasi 25% memiliki daya hambat antibakteri
lemah, sedangkan pada konsentrasi 50%, 75%, dan 100% memiliki daya
hambat antibakteri kuat. Kontrol positif yaitu clindamycin 150 mg memiliki
daya hambat antibakteri yang sangat kuat sedangkan kontrol negatif dapat
dikatakan tidak memiliki daya hambat antibakteri.
Data hasil pengukuran diameter zona hambat kemudian diuji statistik.
Pengujian pertama yaitu uji kenormalan data menggunakan Tes KolmogorovSmirnov. Hasil pengujian mendapatkan nilai sebesar 0,502 (>0,05) hal ini
menunjukkan bahwa data signifikan atau terdistribusi secara normal.
Pengujian data dilanjutkan dengan uji homogenitas Levene test untuk
mengetahui data yang diuji memiliki varian yang sama (homogen) atau tidak.
Data yang telah diuji memperoleh hasil sebesar 0,137 (>0,05) hasil tersebut
menunjukkan bahwa data signifikan atau memiliki varian yang sama
(homogen).
Data yang telah diuji normalitas dan homogenitasnya dilanjutkan
dengan uji One Way Anova. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel
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bebas (konsentrasi air perasan jeruk nipis) berpengaruh terhadap variabel
terikat (zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis). Nilai
konsentrasi air perasan jeruk nipis sebesar 0,000 (<0,05) menunjukkan nilai
yang signifikan maka variasi konsentrasi air perasan jeruk nipis
mempengaruhi diameter zona hambat bakteri Staphylococcus epidermidis.
4. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)
Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum dilakukan setelah mendapatkan
konsentrasi terendah pada pengujian aktivitas antibakteri yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri. Pengujian KHM dilakukan untuk
mengetahui konsentrasi air perasan jeruk nipis paling rendah/kecil yang
mampu

menghambat

pertumbuhan

bakteri.

Proses

pengujian

KHM

menggunakan teknik penuangan media (pour plate method). Suspensi bakteri
yang digunakan diencerkan hingga pengenceran 10-5. Konsentrasi air perasan
jeruk nipis yang digunakan adalah 24%, 23%, 22%, 21%, dan 20%.
Perbandingan penuangan jumlah suspensi bakteri dan air perasan jeruk nipis
adalah 1:1 dengan media NA yang digunakan sebanyak 10 ml. Hasil
pengujian KHM dapat diamati setelah diinkubasikan selama 24. Hasil
pengujian KHM dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Hasil Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) terhadap
Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus epidermidis
No

1.

Konsentrasi air perasan jeruk nipis

24%

Keterangan
Mampu menghambat
pertumbuhan bakteri.
Media bening tidak
ditumbuhi bakteri.
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2.

23%

3.

22%

4.

21%

5.

20%

Mampu menghambat
pertumbuhan bakteri.
Media bening tidak
ditumbuhi bakteri.
Mampu menghambat
pertumbuhan bakteri.
Media bening tidak
ditumbuhi bakteri.
Mampu menghambat
pertumbuhan bakteri.
Media bening tidak
ditumbuhi bakteri.
Mampu menghambat
pertumbuhan bakteri.
Media bening tidak
ditumbuhi bakteri.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa konsentrasi air perasan jeruk
nipis 24%, 23%, 22%, 21%, dan 20% mampu menghambat pertumbuhan
bakteri Staphylococcus epidermidis. Hal tersebut dapat dilihat dari media
yang bening tanpa ada pertumbuhan bakteri.
Untuk menguji keakuratan hasil pada KHM, penulis melakukan
percobaan yaitu dengan menginokulasikan suspensi bakteri tanpa ada
penambahan air perasan jeruk nipis. Hal ini dilakukan untuk membuktikan
bahwa air perasan jeruk nipis sungguh mampu menghambat pertumbuhan
bakteri Staphylococcus epidermidis. Hasilnya setelah inkubasi selama 24 jam,
bakteri Staphylococcus epidermidis tetap tumbuh dalam media NA. Hasil
pengujian tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7. Media NA tanpa penambahan air perasan jeruk nipis untuk menguji
keakuratan KHM air perasan jeruk nipis

5. Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)
Pengujian Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) bertujuan untuk
mengetahui besarnya konsentrasi antibakteri yang mampu membunuh bakteri.
Hasil KHM digunakan untuk menguji KBM. Pengujian KBM dilakukan
dengan teknik goresan (streak plate method). Konsentrasi 20% digunakan
untuk pengujian KBM karena merupakan konsentrasi terendah dalam uji
KHM dan tidak ditumbuhi bakteri. Cotton bud steril digunakan untuk
menggoreskan bakteri pada permukaan media NA untuk melihat KBM. Hasil
KBM dapat dilihat pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.8. Hasil pengujian KBM dengan konsentrasi 20%
Keterangan : lingkaran merah menunjukkan koloni bakteri
Staphylococcus epidermidis.

Berdasarkan Gambar 4.8. hasil Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)
dapat dilihat bahwa konsentrasi 20% belum mampu membunuh bakteri, tetapi
hanya

mampu

menghambat

pertumbuhan

bakteri

Staphylococcus epidermidis. Hal tersebut dapat dilihat dari permukaan media
keruh dan ditumbuhi koloni bakteri Staphylococcus epidermidis.

B. Pembahasan
1. Aktivitas Antibakteri
Zona bening yang terbentuk di sekitar cakram kertas menunjukkan bahwa
air perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) memiliki sifat antibakteri
terhadap pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. Zona bening adalah
daerah yang tidak ditumbuhi bakteri dan terlihat lebih jernih dibandingkan
daerah sekitarnya. Zona bening tersebut kemudian disebut sebagai zona
hambat. Kemampuan air perasan jeruk nipis dalam menghambat pertumbuhan
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bakteri Staphylococcus epidermidis karena adanya senyawa aktif antibakteri
dalam air perasan jeruk nipis. Senyawa aktif tersebut berdifusi ke seluruh
permukaan media agar sehingga menyebabkan senyawa aktif tersebut
menyebar keluar (Astutiningrum, 2016). Senyawa aktif tersebut mampu
menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis sehingga
membentuk zona hambat di sekitar cakram kertas. Zona hambat yang
terbentuk menyatakan kekuatan dari larutan antibakteri. Semakin besar zona
hambat yang terbentuk maka semakin kuat potensi suatu larutan sebagai
antibakteri.
Air perasan jeruk nipis memiliki senyawa aktif yang berpotensi
sebagai zat antibakteri. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Razak dkk (2013), air perasan jeruk nipis memiliki senyawa aktif berupa
fenol. Fenol mempunyai kemampuan sebagai antibakteri, hal tersebut dilihat
dari cara fenol mampu mendenaturasikan protein dan merusak membran
sitoplasma sel. Ketidakstabilan pada dinding sel dan membran sitoplasma
bakteri menyebabkan susunan protein sel bakteri terganggu. Gangguan
sitoplasma berakibat pada lolosnya makromolekul dan ion dari sel.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Yahya (2016) menyatakan bahwa
air perasan jeruk nipis memiliki senyawa aktif yang bersifat antibakteri yaitu
asam sitrat, flavonoid, dan limonene. Kandungan asam sitrat pada air perasan
jeruk nipis menyebabkan air perasan jeruk nipis memiliki pH yang rendah.
Hal tersebut sesuai dengan pengukuran pH yang dilakukan penulis pada air
perasan jeruk nipis dengan konsentrasi 100%, yaitu memiliki pH 2. Pada pH
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tersebut bakteri Staphylococcus epidermidis tidak mampu tumbuh dengan
baik karena pH lingkungan bagi bakteri Staphylococcus epidermidis berkisar
antara 5,0-8,0. pH air perasan jeruk nipis yang rendah akan mengubah pH
pada sel bakteri. Perubahan pH pada sel bakteri tersebut akan menghambat
proses

pengiriman

asam

amino

dari

RNA

sehingga

menghambat

pertumbuhan bakteri.
Kandungan flavonoid pada air perasan jeruk nipis memiliki sifat
antibakteri dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, merusak
membran sitoplasma bakteri, serta menghambat metabolisme energi pada
bakteri. Mekanisme antibakteri flavonoid pada membran sitoplasma yaitu, ion
H+ flavonoid akan menyerang gugus fosfat sehingga molekul fosfolipida akan
terurai menjadi gliserol dan asam fosfat. Hal ini mengakibatkan fosfolipida
tidak mampu mempertahankan bentuk membran sitoplasma menyebabkan
sistem enzim bakteri menjadi tidak aktif serta menyebabkan keluarnya
metabolit penting sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat (Yahya,
2016).
Kandungan limonene pada air perasan jeruk nipis memiliki sifat
antibakteri dengan menghancurkan membran sitoplasma bakteri. Gugus
tarpen yang terdapat pada limonene akan merusak kemampuan membran
sitoplasma yang berperan sebagai membran selektif permiabel, yaitu menjadi
penghalang bagi materi yang masuk dan keluar sel. Kerusakan pada membran
sitoplasma dapat mencegah masuknya bahan-bahan makanan atau nutrisi
yang diperlukan bakteri untuk menghasilkan energi. Akibatnya pertumbuhan
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bakteri akan terhambat dan bahkan menyebabkan kematian bakteri. (Yahya,
2016).
Kandungan fenol, asam sitrat, flavonoid, dan limonene yang terdapat
dalam air perasan jeruk nipis bekerja secara sinergis dalam menghambat
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Membran sitoplasma
menjadi target utama bagi keempat senyawa aktif dalam air perasan jeruk
nipis tersebut, karena membran sitoplasma menjadi kunci utama bakteri
dalam menerima bahan atau materi yang berguna bagi pertumbuhan bakteri.
Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa air perasan jeruk
nipis dengan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% memiliki potensi
sebagai antibakteri

yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri

Staphylococcus epidermidis. Semakin tinggi konsentrasi air perasan jeruk
nipis maka semakin besar pula diameter zona hambat yang terbentuk.
2. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)
Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum perlu dilakukan untuk
mengetahui kekuatan suatu zat antibakteri dalam menghambat pertumbuhan
bakteri. Konsentrasi 25% menjadi konsentrasi terendah yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri. Hal tersebut menjadi dasar untuk
menentukkan Konsentrasi Hambat Minimum. Berdasarkan Tabel 4.2 air
perasan jeruk nipis dengan konsentrasi dibawah 25%, yaitu 24%, 23%, 22%,
21%, dan 20% dinilai efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Zat
antibakteri yang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara
menghambat sintesis protein disebut sebagai bakteriostatik, sehingga air
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perasan jeruk nipis dengan konsentrasi 24%, 23%, 22%, 21%, dan 20%
memiliki potensi sebagai bakteriostatik.
3. Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)
Sama halnya dengan Konsentrasi Hambat Minimum, Konsentrasi Bunuh
Minimum juga perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan dari suatu zat
antibakteri. Konsentrasi 20% menjadi dasar untuk menentukkan Konsentrasi
Bunuh Minimum karena merupakan konsentrasi terendah dalam pengujian
Konsentrasi Hambat Minimum. Konsentrasi 20% belum mampu membunuh
bakteri, tetapi hanya mampu menghambat sehingga belum dapat dikategorikan
sebagai bakteriosidal.

C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa keterbatasan, yakni :
1. Ruang Kultur mikrobiologi yang digunakan untuk penelitian belum memadai.
Belum tersedia lemari penyimpanan alat-alat yang dilengkapi dengan lampu
UV sehingga resiko kontaminasi alat-alat yang sudah disterilkan menjadi
meningkat.
2. Media yang digunakan pada penelitian tidak spesifik. Media yang digunakan
adalah media umum untuk kultur bakteri yaitu media Nutrient Agar (NA).
Media yang lebih spesifik dapat membuat pertumbuhan bakteri menjadi lebih
subur dan kontaminasi bakteri lain dapat dihindarkan. Media spesifik untuk
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis adalah Mannitol Salt Agar
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(MSA). Media tersebut tidak digunakan karena sulit didapatkan dan harganya
yang relatif mahal.
3. Penelitian ini hanya terbatas untuk mengetahui aktivitas antibakteri pada air
perasan jeruk nipis tanpa melakukan skrining fitokimia. Pengujian fitokimia
tidak dilakukan sehingga perkiraan kandungan senyawa pada air perasan jeruk
nipis hanya mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.
4. Pada penelitian ini belum dilakukan pemisahan antara kulit dan daging buah
jeruk nipis, sehingga kemungkinan air perasan jeruk nipis tidak murni
didapatkan dari daging buahnya saja melainkan bisa juga dari kulit buahnya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Air perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) dengan konsentrasi
25%, 50%, 75%, dan 100% memiliki potensi sebagai antibakteri ditandai
dengan terbentuknya zona bening di sekitar cakram kertas.
2. Air perasan jeruk nipis dengan konsentrasi 100% memiliki diameter zona
hambat paling besar dibandingkan dengan konsentrasi 75%, 50%, dan 25%.
3. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) air perasan jeruk nipis pada
konsentrasi

20%

mampu

menghambat

pertumbuhan

Staphylococcus epidermidis.
4. Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) air perasan jeruk nipis pada konsentrasi
20% belum mampu membunuh bakteri Staphylococcus epidermidis.

B. Saran
1. Pelaksanaan penelitian uji aktivitas antibakteri sebaiknya dilakukan di ruangan
yang steril.
2. Dalam melakukan uji aktivitas antibakteri sebaiknya menggunakan media
yang spesifik yaitu media Mannitol Salt Agar (MSA).

62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

3. Perlu dilakukan pengujian fitokimia terhadap air perasan jeruk nipis untuk
mengetahui kandungan senyawa di dalamnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang
penggunaan antibakteri menggunakan bagian lain dari tanaman jeruk nipis
(Citrus aurantifolia Swingle.).
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BAB VI
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN PADA PEMBELAJARAN DI
SEKOLAH
Penelitian tentang pengujian aktivitas antibakteri dari air perasan jeruk
nipis

(Citrus

aurantifolia

Swingle.)

terhadap

pertumbuhan

bakteri

Staphylococcus epidermidis dilakukan untuk mengetahui bahwa air perasan jeruk
nipis mempunyai kandungan senyawa antibakteri yang mampu menghambat
pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa air perasan jeruk nipis mampu menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus epidermidis.
Penerapan dalam pembelajaran Biologi dari hasil penelitian ini sesuai
dengan materi Archaebacteria dan Eubacteria pada jenjang SMA kelas X
semester I. Materi yang digunakan adalah karakteristik Archaebacteria dan
Eubacteria, macam-macam bakteri berdasarkan alat geraknya, bentuknya, dan
cara memperoleh makanan, peranan bakteri dalam kehidupan manusia, khususnya
bakteri yang mampu menyebabkan penyakit pada manusia, antiseptik dan
antibakteri, kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan sekitar.
Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Silabus dengan KI:
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian atas berbagai
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permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar yang digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut :
KD 1.2 Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam mengamati
kemampuan bioproses
KD 2.1 Berperilaku ilmiah : teliti, jujur terhadap data dan fakta, displin, tanggung
jawab dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun
dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan,
gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan
kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan
pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di luar
kelas/laboratorium.
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KD 3.5 Menganalisis struktur dan cara hidup bakteri serta perannya dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat.
KD 4.5 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan
berdasarkan hasil studi literatur dalam bentuk laporan tertulis.

Silabus secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran pada lampiran 6, Lembar Diskusi Siswa (LDS) I pada
lampiran 7, Lembar Diskusi Siswa (LDS) II pada lampiran 8, Lembar Diskusi
Siswa (LDS) III pada lampiran 9, Lembar Kerja Siswa (LKS) pada lampiran 10,
Penilaian Kognitif Siswa pada lampiran 11, Instrumen Penilaian Afektif pada
lampiran 12, Lembar Penilaian Psikomotor pada lampiran 13.
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Lampiran 1
HASIL PENGUKURAN DIAMETER ZONA HAMBAT AKTIVITAS
ANTIBAKTERI AIR PERASAN JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia
Swingle.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus
epidermidis

Tabel 5.1 Pengukuran Zona Bening Melalui Diameter Vertikal dan Diameter
Horisontal Cakram Kertas
Konsentrasi
Air Perasan
Jeruk Nipis
25%
50%
75%
100%
K+
K-

Ulangan 1
DV
0
10,25
11,1
20,1
30,3
2,25

Ulangan 2

DH
0
14,1
14,2
17,3
30,2
3,8

DV
4,8
9,4
12,7
18,25
24,4
5,55

DH
4,1
10,05
9,15
15,1
25,4
5,4

Ulangan 3
DV
7,75
12,1
13,7
16,35
27,05
14,8

DH
4,5
7,2
14,55
17
28,4
15,1

Tabel 5.2 Diameter Zona Hambat Air Perasan Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia
Swingle.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus epidermidis.

Ulangan 1

Ulangan 2

Ulangan 3

0,00
12,18
12,65
18,70

4,45
9,73
10,93
16,68

6,13
9,65
14,13
16,68

Rerata
Diameter
Zona Hambat
(mm)
3,53
10,52
12,57
17,35

30,25

24,90

27,73

27,63

3,03

5,48

14,95

7,82

Diameter Zona Hambat (mm)
Konsentrasi Air
Perasan Jeruk Nipis
25%
50%
75%
100%
Clindamycin
(Kontrol + )
Akuades steril
(Kontrol -)
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Lampiran 2
HASIL ANALISIS ONE WAY ANOVA (SPSS) AKTIVITAS
ANTIBAKTERI AIR PERASAN JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia
Swingle.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus
epidermidis
Tabel 5.2. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Sminorv terhadap diameter zona
hambat aktivitas antibakteri.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Diameter_Zona
_Hambat
N
Normal Parametersa,,b
Most Extreme
Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute

18
13.2361
8.37378
.118

Positive

.118

Negative

-.085

Kolmogorov-Smirnov Z

.502

Asymp. Sig. (2-tailed)

.963

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabel 5.3. Hasil uji homogenitas Levene Test terhadap diameter zona hambat
aktivitas antibakteri.
Test of Homogeneity of Variances
Diameter_Zona_Hambat
Levene
Statistic
2.089

df1

df2
5

12

Sig.
.137
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Tabel 5.4. Hasil uji One Way Anova Aktivitas Antibakteri Air Perasan Jeruk Nipis
(Citrus aurantifolia Swingle.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus
epidermidis.

ANOVA
Diameter_Zona_Hambat
Sum of
Squares
Between Groups

Mean Square

F

1066.404

5

213.281

125.638

12

10.470

1192.042

17

Within Groups
Total

Df

Sig.

20.371

.000

Tabel 5.5. Hasil uji Duncan Aktivitas Antibakteri Air Perasan Jeruk Nipis (Citrus
aurantifolia Swingle) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus
epidermidis.
Konsentrasi_Jeruk
_Nipis

Duncana

Subset for alpha = 0.05
N

1

2

3

Konsentrasi 25%

3

3.5267

Kontrol -

3

7.8200

Konsentrasi 50%

3

10.5200

Konsentrasi 75%

3

12.5700

Konsentrasi 100%

3

Kontrol +

3

Sig.

4

7.8200
12.5700
17.3533
27.6267

.130

.112

.095

1.000
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Lampiran 3
DOKUMENTASI HASIL UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI AIR
PERASAN JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia Swingle.) TERHADAP
PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus epidermidis

Gambar 5.1. Hasil Uji Aktivitas
Antibakteri Air Perasan Jeruk Nipis
Ulangan 1

Gambar 5.2. Hasil Uji Aktivitas
Antibakteri Clindamycin (Kontrol+) dan
Akuades Steril (Kontrol-) Ulangan 1

Gambar 5.3. Hasil Uji Aktivitas
Antibakteri Air Perasan Jeruk Nipis
Ulangan 2

Gambar 5.4. Hasil Uji Aktivitas
Antibakteri Clindamycin (Kontrol+) dan
Akuades Steril (Kontrol-) Ulangan 2
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Gambar 5.5. Hasil Uji Aktivitas
Antibakteri Air Perasan Jeruk Nipis
Ulangan 3

Daerah bening
menunjukkan zona
hambat aktivitas
antibakteri

Gambar 5.6. Hasil Uji Aktivitas
Antibakteri Clindamycin (Kontrol+) dan
Akuades Steril (Kontrol-) Ulangan 3
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Lampiran 4
DOKUMENTASI HASIL UJI KONSENTRASI HAMBAT MINIMUM
ANTIBAKTERI AIR PERASAN JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia
Swingle.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus
epidermidis

Gambar 5.7. Hasil Uji KHM Air
Perasan Jeruk Nipis Konsentrasi 24%

Gambar 5.8. Hasil Uji KHM Air
Perasan Jeruk Nipis Konsentrasi 23%

Gambar 5.9. Hasil Uji KHM Air
Perasan Jeruk Nipis Konsentrasi 22%

Gambar 5.10. Hasil Uji KHM Air
Perasan Jeruk Nipis Konsentrasi 21%
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Gambar 5.11. Hasil Uji KHM Air Perasan Jeruk Nipis Konsentrasi 20%
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Lampiran 5
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/Semester

: X (SEPULUH)/I

Alokasi Waktu

: 7 Jp x 45 menit

Materi

: Bakteri (Archaebacteria dan Eubacteria)

Kompetensi Inti :
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
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3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya
KOMPETENSI DASAR
1.1

Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang keanekaragaman hayati,
ekosistem dan lingkungan hidup.

1.2

Menyadari dan mengagumi pola
pikir ilmiah dalam kemampuan
mengamati bioproses
Peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan hidup,
menjaga dan menyayangi
lingkungan sebagai manifestasi
pengamalan ajaran agama yang
dianutnya
Berperilaku ilmiah, teliti, tekun,
jujur terhadap data dan fakta,

1.3

2.1

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

Kingdom Monera
 Archaebacteria
 Eubacteria,
karakteristik dan
pengembangbia
kan
 Koloni bakteri
 Menanam
bakteri/pour
plate/streak
plate
 Pengamatan sel
 Peranan bakteri
dalam penyakit,
industri,
kedokteran

Mengamati
 Mengamati macammacam gambar
archaebacteria dan
eubacteria dan
mengelompokkan
bakteri menurut alat
geraknya, bentuknya,
kebutuhan oksigen,
dan cara memperoleh
makanan.
 Mengamati morfologi
koloni bakteri pada
media agar dan
bentuk bakteri
melalui mikroskop.

Tes
 Tertulis untuk
menilai
pemahaman dan
kemampuan
siswa.

Observasi
 Pengamatan
sikap ilmiah dan
keselamatan
kerja di
laboratorium
 Pengamatan
performa untuk
menilai

ALOKASI
WAKTU
7 JP x 45 menit

MEDIA, ALAT,
BAHAN
Media
 Buku Biologi
SMA kelas X

Alat :
 Laptop, LCD,
bunsen,
drigalski,
cawan petri,
pipet tetes,
jarum ose, pipet
volume, votex
mixer,
erlenmeyer,
gelas beker,
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Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya
KOMPETENSI DASAR

2.2

3.5

4.5

disiplin, tanggung jawab, dan
peduli dalam observasi dan
eksperimen, berani dan santun
dalam mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,
bekerjasama, cinta damai,
berpendapat secara ilmiah dan
kritis, responsif dan proaktif
dalam setiap tindakan dan dalam
melakukan pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di
luar kelas/laboratorium.
Peduli terhadap keselamatan diri
dan lingkungan dengan
menerapkan prinsip keselamatan
kerja saat melakukan kegiatan
pengamatan dan percobaan di
laboratorium dan di lingkungan
sekitar
Menganalisis struktur dan cara
hidup bakteri serta perannya
dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat.
Menyajikan data tentang ciri-ciri
dan peran bakteri dalam
kehidupan berdasarkan hasil
studi literatur dalam bentuk

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN
Menanya
Siswa dibimbing untuk
menjawab pertanyaan
berkut :
 Apa saja faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan bakteri?
 Apa saja teknik
pembiakan bakteri?
 Apa peranan bakteri
tersebut dalam
kehidupan?
Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Eksplorasi)
 Mencoba melakukan
pembiakan bakteri
melalui salah satu
teknik pembiakan
yaitu teknik pour
plate, steak plate dan
spead plate.
 Mendiskusikan
peranan bakteri
dalam kehidupan.

PENILAIAN
kegiatan
pengamatan dan
penanaman
koloni bakteri.

ALOKASI
WAKTU

MEDIA, ALAT,
BAHAN
dan spidol.
Bahan :
 LKS
 Materi ajar
 Kultur bakteri
Staphylococcus
epidermidis
 Akuades steril
 Alkohol 96%
 Media NA
 Kertas payung
 Kasa dan kapas

Mengasosiasikan
 Mendiskusikan hasil
pengamatan bakteri
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Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya
KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

laporan tertulis.



PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA, ALAT,
BAHAN

melalui salah satu
teknik pembiakan
yaitu pour plate,
streak plate, dan
spread plate.
Menyimpulkan
peranan bakteri
dalam kehidupan

Mengkomunikasikan
 Melaporkan hasil
pengamatan secara
tertulis menggunakan
format laporan sesuai
kaidah
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Lampiran 6
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA (Sekolah Menengah Atas)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/I

Materi

: Bakteri (Archaebacteria dan Eubacteria)

Alokasi Waktu

: 7 jp × 45 menit

A. Kompetensi Inti :
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif

dan

menunjukkan

sikap

sebagai

bagian

atas

berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar

Indikator

1.1

1.1.1

Mengagumi keteraturan dan

Menunjukkan rasa syukur

kompleksitas ciptaan Tuhan

kepada Tuhan atas ciptaan-Nya

tentang keanekaragaman hayati,

yang mengagumkan.

ekosistem dan lingkungan hidup.
1.2

1.2.1

Menyadari dan mengagumi pola

Mengembangkan pola pikir

pikir ilmiah dalam mengamati

ilmiah dengan mengamati hasil

kemampuan bioproses.

praktikum.

1.3

1.3.1

Peka dan peduli terhadap

Peduli terhadap lingkungan

permasalahan lingkungan hidup,

sekitarnya dan menjaga

menjaga dan menyayangi

kebersihan diri.

lingkungan sebagai manifestasi
pengamalan ajaran agama yang
dianutnya.
2.1

2.1.1

Berperilaku ilmiah : teliti, jujur

Menunjukkan sikap disiplin,

terhadap data dan fakta, displin,

teliti, jujur, dan proaktif saat

tanggung jawab dan peduli dalam pembelajaran dan melakukan
observasi dan eksperimen, berani
dan santun dalam mengajukan
pertanyaan dan berargumentasi,
peduli lingkungan, gotong
royong, bekerjasama, cinta
damai, berpendapat secara ilmiah
dan kritis, responsif dan proaktif

kegiatan praktikum.
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dalam setiap tindakan dan dalam
melakukan pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di
luar kelas/laboratorium.
2.2

2.2.1

Peduli terhadap keselamatan diri

Peduli terhadap keselamatan

dan lingkungan dengan

diri dan lingkungan sekitar saat

menerapkan prinsip keselamatan

melaksanakan kegiatan

kerja saat melakukan kegiatan

praktikum.

pengamatan dan percobaan di
laboratorium dan di lingkungan
masyarakat.
3.5

3.5.1

Menganalisis struktur dan cara

Menyebutkan perbedaan

hidup bakteri serta perannya

karakteristik Archaebacteria

dalam berbagai aspek kehidupan

dan Eubacteria.

masyarakat.

3.5.2
Menentukan pengelompokkan
bakteri.
3.5.3
Menjelaskan macam-macam
cara perkembangbiakan
bakteri.
3.5.4
Menjelaskan peranan bakteri
dalam kehidupan.
3.5.5
Menganalisis fungsi antiseptik
dan antibakteri.
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4.5

4.5.1

Menyajikan data tentang ciri-ciri

Menyajikan data berupa

dan peran bakteri dalam

laporan hasil uji aktivitas

kehidupan berdasarkan hasil

antibakteri terhadap

studi literatur dalam bentuk

pertumbuhan koloni bakteri.

laporan tertulis.
C. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1 Melalui kegiatan praktikum siswa mampu menunjukkan rasa syukur
kepada Tuhan atas ciptaan-Nya yang mengagumkan.
1.2.1.1 Melalui percobaan siswa mampu mengembangkan pola pikir ilmiah dalam
kemampuan mengamati hasil percobaan.
1.3.1.1 Melalui kegiatan pembelajaran dan praktikum siswa mampu peduli
terhadap lingkungan sekitarnya dan menjaga kebersihan diri.
2.1.1.1 Kegiatan praktikum membentuk siswa untuk mempunyai sikap teliti, jujur,
disiplin, dan proaktif saat melakukan praktikum.
2.2.1.1 Melalui kegiatan praktikum siswa mampu peduli terhadap keselamatan
diri dan lingkungan sekitar saat melaksanakan kegiatan praktikum.
3.5.1.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menyebutkan perbedaan
karakteristik archaebacteria dan eubacteria dengan benar.
3.5.2.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu menentukkan
pengelompokkan bakteri berdasarkan alat geraknya dan bentuk bakteri.
3.5.3.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu menjelaskan macammacam cara perkembangbiakan bakteri dengan tepat.
3.5.4.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu menjelaskan peranan
bakteri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
4.5.5.1 Melalui kegiatan studi kasus siswa mampu menganalisis fungsi antiseptik
dan antibakteri dengan baik.
4.5.1.1 Setelah kegiatan praktikum siswa mampu menyajikan data dalam bentuk
laporan hasil uji aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan koloni bakteri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

D. Materi Pembelajaran
1. Karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria
2. Macam-macam bakteri berdasarkan alat geraknya dan bentuk bakteri.
3. Perkembangbiakan bakteri.
4. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia, khususnya bakteri yang mampu
menyebabkan penyakit pada manusia.
5. Antiseptik dan Antibakteri.

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Kooperatif dan Saintifik.

Model

: Discovery learning.

Metode

: Tanya jawab, diskusi kelompok, studi literatur dan

praktikum.

F. Media dan Sumber Pembelajaran
Media

: Gambar, video, laptop, LCD, LKS, alat dan bahan

praktikum
Sumber Pembelajaran

: Buku “Biologi Untuk Kelas X SMA dan MA”,

jurnal penelitian “Uji Aktivitas Antibakteri Air Perasan Jeruk Nipis (Citrus
aurantifolia Swingle.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus
epidermidis” dan internet.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan I (2 x 45 menit)
Tahap

Fase

Kegiatan Pembelajaran


mengecek kesiapan siswa

Pendahuluan
(10 menit)

Salam pembuka, doa, dan



Mengecek kehadiran siswa dan
mengkondisikan kelas
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Apersepsi :
1. Pernahkah kalian mendengar
orang terinfeksi bakteri ?
2. Apakah kalian tahu bakteri
itu seperti apa?



Motivasi : Guru menunjukkan
gambar animasi bakteri



Orientasi : Guru menyampaikan
indikator atau tujuan
pembelajaran.

Mengamati



Guru menunjukkan gambar
macam-macam bakteri.

Menanya



Siswa dibimbing untuk bertanya:
Gambar apakah itu? Adakah
perbedaan dari beberapa gambar
tersebut?



Guru membagi siswa dalam
beberapa kelompok (4-5
orang/kelompok).

Kegiatan Inti

Mengumpulkan data



(65 menit)

Siswa diminta untuk berdiskusi
tentang perbedaan
archaebacteria dan eubacteria
serta mengelompokkan bakteri
berdasarkan alat gerak dan
bentuk bakteri.

Mengasosiasikan



Siswa diminta untuk mengkaji
buku sumber atau sumber lain
yang dapat mendukung siswa
mengerjakan soal diskusi.

Mengkomunikasikan 

Perwakilan kelompok diminta
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untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok.
Merangkum



Guru membimbing siswa untuk
menyimpulkan hal-hal yang telah
dipelajari mengenai perbedaan
karakteristik archaebacteria dan
eubacteria serta
pengelompokkan bakteri
berdasarkan alat gerak dan
bentuknya.

Evaluasi
Penutup



Siswa menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru terkait

(15 menit)

dengan materi yang telah
dipelajari.


Refleksi

Guru bersama siswa
menyebutkan refleksi dan
manfaat yang dapat diambil dari
pembelajaran.

Tindak lanjut



Siswa diberi tugas untuk
mempelajari cara
perkembangbiakan bakteri.

Pertemuan II (1x45 menit)
Tahap

Fase

Kegiatan Pembelajaran


Salam pembuka, doa, dan
mengecek kesiapan siswa

Pendahuluan
(5 menit)



Mengecek kehadiran siswa dan
mengkondisikan kelas



Apersepsi :
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1. Bagaimana cara bakteri
berkembangbiak?


Motivasi : Guru memotivasi
siswa tentang cara
perkembangbiakan bakteri.



Orientasi : Guru menyampaikan
indikator atau tujuan
pembelajaran.

Mengamati



Guru menunjukkan gambar
macam-macam cara
perkembangbiakan bakteri.

Menanya



Siswa dibimbing untuk bertanya :
1. Apa perbedaan dari ketiga
gambar tersebut?



Guru membagi siswa dalam
beberapa kelompok (4-5
orang/kelompok).

Mengumpulkan data
Kegiatan Inti



Siswa diminta untuk berdiskusi
membuat peta konsep tentang

(35 menit)

cara perkembangbiakan bakteri.
Mengasosiasikan



Siswa diminta untuk mengkaji
buku sumber atau sumber lain
yang dapat mendukung siswa
mengerjakan soal diskusi.

Mengkomunikasikan 

Perwakilan kelompok diminta
untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok.



Guru mengkonfirmasi hasil
presentasi kelompok.

Penutup

Merangkum



Guru membimbing siswa untuk
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menyimpulkan hal-hal yang telah

(5 menit)

dipelajari hari ini.
Evaluasi



Siswa menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru terkait
dengan materi yang telah
dipelajari.



Refleksi

Guru bersama siswa
menyebutkan refleksi dan
manfaat yang dapat diambil dari
pembelajaran.

Tindak lanjut



Siswa diberi tugas untuk
mempelajari peranan bakteri
dalam kehidupan.

Pertemuan III (2 x 45 menit)
Tahap

Fase

Kegiatan Pembelajaran


Salam pembuka, doa, dan
mengecek kesiapan siswa



Mengecek kehadiran siswa dan
mengkondisikan kelas



Apersepsi :
1. Apa saja peran bakteri dalam

Pendahuluan

kehidupan?

(10 menit)

2. Apakah ada bakteri yang
merugikan bagi manusia?


Motivasi : Guru menunjukkan
gambar animasi jerawat.



Orientasi : Guru menyampaikan
indikator atau tujuan
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pembelajaran.
Mengamati



Guru menunjukkan gambar
wajah penuh jerawat.

Menanya



Siswa dibimbing untuk bertanya :
Mengapa hal tersebut dapat
terjadi? Apa yang menyebabkan
adanya jerawat? Apakah bakteri
berperan dalam pembentukan
jerawat? Bagaimana cara
mengatasinya?



Guru membagi siswa dalam
beberapa kelompok (4-5

Mengumpulkan data

orang/kelompok).


Kegiatan Inti
(65 menit)

Siswa diminta untuk berdiskusi
tentang bakteri penyebab jerawat,
bagaimana proses infeksi bakteri
jerawat, karakteristik, dan
morfologi koloni bakteri
penyebab jerawat.

Mengasosiasikan



Siswa diminta untuk mengkaji
buku atau sumber lain yang
mendukung siswa mengerjakan
soal diskusi.

Mengkomunikasikan 

Perwakilan kelompok diminta
untuk mempresentasikan hasil
diskusi tentang bakteri penyebab
jerawat.

Penutup
(15 menit)

Merangkum



Guru membimbing siswa untuk
menyimpulkan hal-hal yang telah
dipelajari tentang jerawat dan
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bakteri penyebab jerawat.
Evaluasi



Siswa menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru terkait
dengan materi yang telah
dipelajari.



Refleksi

Guru bersama siswa
menyebutkan refleksi dan
manfaat yang dapat diambil dari
pembelajaran.

Tindak lanjut



Siswa diberi tugas untuk
mempelajari LKS (Lembar Kerja
Siswa).

Pertemuan IV ( 1 x 45 menit)
Tahap

Fase

Kegiatan Pembelajaran


Salam pembuka, doa, dan
mengecek kesiapan siswa



Mengecek kehadiran siswa dan
mengkondisikan kelas



Apersepsi :
1. Apa yang dapat menghambat

Pendahuluan

pertumbuhan jerawat?

(5 menit)



Motivasi : Guru menunjukkan
video orang sedang mencuci
muka.



Orientasi : Guru menyampaikan
indikator atau tujuan
pembelajaran.

Kegiatan Inti

Mengamati



Guru menunjukkan siswa 3
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macam larutan, yaitu air bersih,

(35 menit)

larutan air perasan jeruk nipis,
dan larutan sabun.
Menanya



Siswa dibimbing untuk bertanya :
Larutan mana yang paling efektif
dalam menghambat pertumbuhan
bakteri penyebab jerawat?
Larutan mana yang tergolong
antiseptik dan antibakteri?



Guru membagi siswa dalam
beberapa kelompok (4-5
orang/kelompok).

Mengumpulkan data



Guru menuntun siswa untuk
menganalisis fungsi antiseptik
dan antibakteri melalui kegiatan
praktikum.



Guru menuntun siswa untuk
melakukan praktikum sesuai
dengan LKS yang telah
dibagikan.

Mengasosiasikan



Guru membimbing siswa untuk
membuat hipotesis mengenai
hasil pengamatan praktikum.

Mengkomunikasikan 

Perwakilan kelompok diminta
untuk mempresentasikan hasil
hipotesis hasil praktikum.

Merangkum



Guru membimbing siswa untuk

Penutup

menyimpulkan hal-hal yang telah

(5 menit)

dipelajari tentang fungsi larutan
antibakteri dan antiseptik.
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Evaluasi



Siswa menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru terkait
dengan materi yang telah
dipelajari.

Refleksi



Guru bersama siswa
menyebutkan refleksi dan
manfaat yang dapat diambil dari
pembelajaran.

Tindak lanjut



Siswa diberi tugas untuk
mengamati hasil praktikum (24
jam setelah inokulasi) dan
membuat laporan hasil
praktikum.

Pertemuan V (2 x 45 menit)
Tahap
Fase

Kegiatan Pembelajaran


Salam pembuka, doa, dan
mengecek kesiapan siswa



Mengecek kehadiran siswa dan
mengkondisikan kelas



Apersepsi :
1. Bagaimana hasil praktikum

Pendahuluan

pada pertemuan yang lalu?

(10 menit)



Motivasi : Guru memotivasi
siswa untuk menunjukkan hasil
praktikum.



Orientasi : Guru menyampaikan
indikator atau tujuan
pembelajaran.

Kegiatan Inti
(60 menit)

Mengamati



Siswa diminta untuk mengamati
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hasil praktikum melalui hasil
dokumentasi.
Menanya



Siswa dibimbing untuk bertanya :
Cawan petri mana yang paling
sedikit ditumbuhi bakteri?
Mengapa begitu?

Mengumpulkan data



Guru menuntun siswa untuk
membahas hasil praktikum

Mengasosiasikan



Siswa diminta untuk mengkaji
buku atau sumber lain yang
mendukung siswa.

Mengkomunikasikan 

Perwakilan kelompok diminta
untuk mempresentasikan hasil
praktikum.

Merangkum



Guru membimbing siswa untuk
menyimpulkan hal-hal yang telah
dipelajari.

Evaluasi



Guru memberikan postest sesuai
dengan materi yang telah
dipelajari.

Penutup
(20 menit)

Refleksi



Guru bersama siswa
menyebutkan refleksi dan
manfaat yang dapat diambil dari
pembelajaran.

Tindak lanjut



Siswa diberi tugas untuk materi
selanjutnya yaitu Virus.
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H. Penilaian
Aspek
Kognitif

Afektif

Teknik

Instrumen

Tes

Post test

Non Tes

Laporan Praktikum

Observasi

Lembar Observasi
Afektif

Psikomotor

Observasi kinerja

Lembar Observasi
Psikomotor

I. Lampiran
Soal post test, LDS, LKS, rubrik penilaian, pedoman penilaian, dan pedoman
skoring.

Yogyakarta, ................... 2017
Guru Biologi

Christina Diah Wulandari
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Nama Anggota Kelompok :
Lampiran 7

1.

4.

2.

5.

3.
LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) I
1. Judul

: Perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria dan Pengelompokkan

Bakteri Menurut Alat Gerak dan Bentuknya.
2. Tujuan

:

a. Siswa mampu menyebutkan perbedaan karakteristik Archaebacteria dan
Eubacteria.
b. Siswa mampu menentukan pengelompokkan bakteri berdasarkan alat
geraknya dan bentuk bakteri.
3. Alat dan Bahan :
a. Alat tulis dan sumber referensi.
4. Cara kerja :
a. Isilah Tabel Perbedaan Karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria dan
Tabel Pengelompokkan Bakteri.
b. Diskusikan dengan teman-teman kelompokmu.
5. Hasil
a. Tabel Perbedaan Karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria
No.

Karakteristik

1.

Dinding Sel

2.

Lipid membran

3.

RNA polimerase

4.

Intron

(bagian

gen

Archaebacteria

yang

bukan pengkodean
5.

Respon terhadap antibiotik

Eubacteria
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b. Pengelompokkan Bakteri
Tabel Pengelompokkan Bakteri Berdasarkan Alat Geraknya
No

Tipe

Bentuk

Jumlah dan

Contoh

Posisi Flagel

Bakteri

1.

2.

3.

4.

Tabel Pengelompokkan Bakteri Berdasarkan Bentuknya

No

1.

2.

3.

Tipe

Bentuk

Pengertian

Contoh
Bakteri
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4.

5.

6.

7.

6. Kesimpulan
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99

Nama Anggota Kelompok :

Lampiran 8

1.

4.

2.

5.

3.
LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) II
1. Judul

: Perkembangbiakkan Bakteri

2. Tujuan

:

a. Siswa mampu membuat peta konsep macam-macam cara perkembangbiakan
bakteri.
3. Alat dan Bahan :
a. Alat tulis dan sumber referensi.
4. Cara kerja :
a. Buatlah peta konsep yang menarik tentang macam-macam cara reproduksi
bakteri dan jelaskan masing-masing secara lengkap.
5. Hasil

6. Kesimpulan
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Nama Anggota Kelompok :

Lampiran 9

1.

4.

2.

5.

3.
LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) III
1. Judul

: Peranan Bakteri Dalam Kehidupan Sehari-hari

2. Tujuan

:

a. Siswa mampu mengetahui peranan bakteri yang merugikan dalam kehidupan
sehari-hari
b. Siswa mampu mengetahui bakteri penyebab jerawat, proses infeksi bakteri
jerawat, karakteristik, dan morfologi koloni bakteri penyebab jerawat.
3. Alat dan Bahan :
a. Alat tulis dan jurnal penelitian “Uji Aktivitas Antibakteri Air Perasan Jeruk
Nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri
Staphylococcus epidermidis”.
4. Cara kerja :
a. Analisislah gambar di bawah ini!
5. Pertanyaan diskusi
Siapakah aku?

Bagaimana aku
dapat terkena
jerawat?
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1) Berdasarkan gambar tersebut apa yang menyebabkan orang tersebut terkena
jerawat?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2) Bagaimana karakteristik bakteri yang menyebabkan jerawat tersebut?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3) Bagaimana bentuk koloni bakteri tersebut pada media agar?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4) Jelaskan secara singkat bakteri proses infeksi bakteri sehingga
menyebabkan jerawat!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Kesimpulan
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Nama Anggota Kelompok :

Lampiran 10

1.

4.

2.

5.

3.
Lembar Kerja Siswa (LKS)

1. Judul

: Pengamatan Koloni Bakteri

2. Tujuan

:

a. Menghitung jumlah koloni bakteri pada cawan petri
b. Menganalisis pengaruh larutan antibakteri dan antiseptik terhadap
pertumbuhan bakteri
3. Alat dan Bahan :
 Alat : Cawan petri, tabung reaksi, pipet, bunsen, hot plate, batang
pengaduk, gelas beker, vortex mixer, erlenmeyer, dan kertas label.
 Bahan

: Akuades, Media Nutrient Agar (NA), air perasan jeruk

nipis, sabun, suspensi bakteri Staphylococcus epidermidis, alkohol 96%,
dan kertas payung.
4. Cara Kerja :
-

Sebelum melakukan kegitan, tempat dan alat-alat yang digunakan harus
disterilisasi terlebih dahulu sehingga diperoleh kondisi yang aseptik.

-

Siapkan media Nutrient Agar (NA) sebanyak 5 gram.

-

Masukkan media NA ke dalam gelas beker dan larutkan ke dalam
akuades sebanyak 250 ml.

-

Panaskan media NA di atas hot plate sambil diaduk perlahan
menggunakan batang pengaduk, tunggu hingga warna media berubah
menjadi kuning bening.

-

Pindahkan media NA ke dalam erlenmeyer agar lebih mudah saat
dituangkan ke dalam cawan petri.
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-

Siapkan bunsen, air perasan jeruk nipis, suspensi kultur murni
Staphylococcus epidermidis, larutan sabun muka dan pipet.

-

Siapkan 3 cawan petri steril, cawan petri 1 diberi pelakuan akuades,
cawan petri 2 diberi perlakuan air perasan jeruk nipis, cawan petri 3
diberi perlakuan larutan sabun cuci muka.

-

Lakukan inokulasi bakteri dengan metode pour plate.

-

Buka tutup tabung reaksi

yang berisi suspensi kultur murni

Staphylococcus epidermidis dan bakar leher botol diatas bunsen.
-

Pindahkan 5 tetes kultur murni Staphylococcus epidermidis ke dalam
cawan petri steril.

-

Pindahkan 3 tetes akuades pada cawan petri ke 1, 3 tetes air perasan jeruk
nipis cawan petri ke 2, 3 tetes larutan sabun muka cawan petri ke 3.

-

Tuangkan media NA hangat ke dalam cawan petri yang sudah berisi
suspensi kultur murni Staphylococcus epidermidis dan larutan perlakuan
hingga 1/3 bagian cawan petri.

-

Goyangkan cawan petri membentuk angka 8 agar semua bahan
tercampur hingga homogen.

-

Setelah media memadat, inkubasikan secara terbalik dan bungkus
menggunakan kertas payung selama 24 jam.

-

Amati pertumbuhan bakteri setelah 24 jam.

5. Hasil Pengamatan
Tabel Hasil Pengamatan Koloni Bakteri
Gambar Cawan
Petri

Jumlah Koloni Bakteri

1
2
3
*: terjadi kontaminasi atau tidak
6. Pertanyaan
Berapa jumlah koloni pada masing-masing cawan petri?

Keadaan cawan
petri*
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cawan petri manakah yang jumlah koloni bakterinya terbanyak? Mengapa
demikian?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Bagaimana proses larutan antibakteri dan antiseptik dapat menghambat
pertumbuhan bakteri?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Kesimpulan
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Lampiran 11
Penilaian Kognitif Siswa
Tujuan

: Mengukur kemampuan kognitif siswa dalam kegiatan

pembelajaran
Materi

: Bakteri (Archaebacteria dan Eubacteria)

Kelas/Semester

: X/I

1. Penilaian Post test
Tulislah skor siswa pada nomor soal yang telah tersedia!
No.

Nama Siswa

Nomor Soal
1

2

3

Nilai
4

5

INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN KOGNITIF
A. Instrumen Post Test
1. Kisi-kisi soal post test
Indikator

No. Soal
C1

C2

C3

Jumlah
C4

Soal

3.5.1
Menyebutkan perbedaan
karakteristik Archaebacteria

1

1

dan Eubacteria.
3.5.2
Menentukkan

2

1

Akhir
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pengelompokkan bakteri.
3.5.3
Menjelaskan macam-macam
cara perkembangbiakan

3

1

4

1

bakteri.
3.5.4
Menjelaskan peranan
bakteri dalam kehidupan.
3.5.5
Menganalisis fungsi

5

1

1

5

antiseptik dan antibakteri.
Total Soal

1

2

1

2. Soal Post test
POST TEST
1. Sebutkan perbedaan karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria!
2. Berdasarkan data di bawah ini, tentukan pengelompokkan bakteri
menurut alat geraknya!

gambar 1

gambar 2

gambar 3

gambar 4

gambar 5

gambar 6
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3. Jelaskan perbedaan cara reproduksi transformasi dan transduksi!
4. Jelaskan peranan bakteri yang menguntungkan!
5. Analisislah perbedaaan tiga cawan petri A, B, dan C!
Cawan petri A terdapat 13 koloni bakteri, cawan petri B terdapat
hanya 2 koloni bakteri, dan cawan petri C tidak terdapat koloni
bakteri. Cawan petri manakah yang menggunakan larutan akuades
steril, larutan ekstrak tomat, dan larutan povidone iodine? Mengapa
demikian?

A

B

C
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B. Pedoman Penilaian Post test
Kunci Jawaban Post test
1. Perbedaan karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria
No.

Karakteristik

1.

Dinding Sel

2.

Archaebacteria
Tidak

Lipid membran

peptidoglikan

Hidrokarbon

Hidrokarbon

bercabang

tidak bercabang

Beberapa jenis

Satu jenis

RNA polimerase

4.

Intron (bagian gen yang Ada

5.

Respon

mengandung Mengandung

peptidoglikan

3.

bukan pengkodean

Eubacteria

pada

beberapa Tidak ada

gen

terhadap Tidak terhambat

Terhambat

antibiotik

2. Pengelompokkan bakteri berdasarkan bentuk
No

Tipe

Bentuk

Jumlah dan Posisi Flagel
Satu flagel pada salah satu

1.

Monotrik

ujungnya
Lebih dari satu flagel pada

2.

Lofotrik

salah satu ujungnya

Lebih dari salah satu flagel
3.

Amfitrik

pada kedua ujungnya
Flagel terdapat di seluruh

4.

Peritrik

tubuhnya
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3. Perbedaan transformasi dan transduksi
Transformasi merupakan peristiwa dimana bakteri memperoleh DNA
dari lingkungan sekitarnya. Permukaan sel bakteri memiliki protein
yang dapat mengenali DNA dari jenis yang masih kerabat kemudian
mentransport DNA tersebut masuk ke dalam sel. Di dalam sel, DNA
asing tersebut akan menyatu dengan DNA inang dan menyebabkan
perubahan pada struktur DNA awal. Perubahan struktur DNA ini akan
menyebabkan perubahan sifat bakteri tersebut.

Transduksi merupakan peristiwa dimana bakteri memperoleh DNA
dari bakteriofag yang menginfeksinya. Bakteriofag merupakan virus
yang menyerang bakteri. Virus ini akan menyerang dengan cara
menyuntikkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Dalam kasus
transduksi virus menyuntikkan DNA virus juga menyuntikkan DNA
bakteri lain yang diperoleh setelah virus tersebut berkembang dalam
sel bakteri lain. DNA asing yang disuntikkan tersebut akan menyatu
dengan DNA bakteri dan menyebabkan terjadinya rekombinasi
genetik.
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4. Peranan bakteri yang menguntungkan :
o Di bidang Industri
Bakteri dilibatkan dalam bidang industri seperti pembuatan keju,
pembuatan cuka, pembuatan yogurt, pembuatan nata, dan
pembuatan alkohol.
o Di bidang Kedokteran
Bakteri juga dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik. Selain
antibiotik, sejumlah vaksin juga telah dikembangkan dari bakteri
yang telah dilemahkan.
o Menjaga keseimbangan Lingkungan dan Pertanian
Bakteri bertindak sebagai dekomposer dan menguraikan senyawa
organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti
karbondioksida, nitrat, dan sulfat. Aktivitas bakteri tersebut
mengakibatkan kembalinya unsur hara ke tanah dan gas ke
atmosfer. Dengan demikian, bakteri berperan penting dalam daur
ulang materi dan meningkatkan kesuburan tanah.
o Fiksasi Nitrogen dan Kesuburan Tanah
Bakteri seperti Azetobacter dan Clostridium yang terdapat pada
tanah dapat menangkap unsur nitrogen dari atmosfer dan
melepaskannya dalam bentuk nitrat. Rhizobium terdapat pada bintil
akar tanaman leguminosae dapat meningkatkan kandungan nitrogen
tanah dengan menangkap nitrogen di atmosfer. Hubungan antara
akar tanaman leguminosae dengan bakteri Rhizobium dikenal
sebagai simbiosis fiksasi nitrogen.
5. Cawan petri A terdapat koloni bakteri terbanyak diantara cawan petri
lainnya. Dapat dipastikan bahwa cawan petri A hanya menggunakan
larutan akuades sebagai penguji antibakterinya. Hal tersebut dapat
terjadi karena akuades tidak memiliki kemampuan sebagai zat
antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan koloni bakteri,
sehingga cawan petri A terdapat koloni bakteri terbanyak dibandingkan
dua cawan petri lainnya. Sedangkan pada cawan petri C hanya 2 koloni
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bakteri yang tumbuh, dapat dipastikan bahwa cawan petri C
menggunakan larutan ekstrak tomat sebagai antibakteri. Hal tersebut
terjadi karena larutan ekstrak tomat memiliki kemampuan sebagai zat
antibakteri tetapi kemampuan hambatnya lemah sehingga masih ada
bakteri yang dapat tumbuh pada cawan petri C. Pada cawan petri B
dapat dipastikan bahwa menggunakan larutan povidone iodine sebagai
pengujian antibakteri karena tidak ada koloni yang tumbuh di cawan
petri B. Hal tersebut dapat terjadi karena larutan povidone iodine
merupakan antiseptik yang mampu mencegah pertumbuhan dan
perkembangan bakteri.

C. Kriteria Penilaian
1. Tabel Skoring Post test
No
1.

Kriteria Penilaian
Setiap

mampu

karakteristik

menyebutkan

Archaebacteria

Skor
1

perbedaan

dan

Eubacteria

3

dengan benar.
Tidak mampu menyebutkan perbedaan karakteristik
Archaebacteria dan Eubacteria.
Total skor
2.

Setiap

0
15

mampu

mengelompokkan

bakteri

berdasarkan alat geraknya dengan benar.

2

Setiap mampu memberi penjelasan jumlah dan
posisi flagel pada bakteri berdasarkan alat geraknya

3

dengan benar.
Tidak mampu menentukan pengelompokan bakteri
berdasarkan alat geraknya dan memberi penjelasan.
Total skor
3.

Mampu menjelaskan perbedaan transformasi dan
transduksi.

0
20
25
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Hanya

mampu

menjelaskan

salah

satu

dari

transformasi atau transduksi.
Tidak mampu menjelaskan perbedaan transformasi
dan transduksi.
Total skor
4.

5
25

Setiap mampu menjelaskan 1 peranan bakteri yang
menguntungkan dengan benar.
Tidak mampu menjelaskan peranan bakteri yang
menguntungkan

Total skor
5.

15

5

0
20

Mampu menganalisis dan mengkaitkan dengan
fungsi antibakteri dan antiseptik.
Hanya mampu menganalisis secara singkat tanpa
mengkaitkan fungsi antibakteri dan antiseptik.
Tidak mampu menjelaskan keduanya

20

15
5

Total skor

20

Nilai

akhir

=

Total

skor

keseluruhan.
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Format Laporan Hasil Pengamatan Praktikum
A. Acara Praktikum
-

Judul

-

Hari, tanggal

-

Tempat

-

Waktu

B. Tujuan
C. Dasar Teori
D. Alat, Bahan, dan Cara Kerja
E. Tabel Hasil Pengamatan
F. Pembahasan
G. Kesimpulan
H. Daftar Pustaka
I. Lampiran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

Lembar Penilaian Laporan Praktikum
Nama

:

Kelas

:

Berilah tanda centang () pada tabel berikut: skor 4 apabila penulisan laporan
sangat sesuai dengan aspek penilaian, skor 3 apabila penulisan laporan sesuai
dengan aspek penilaian, skor 2 apabila penulisan laporan kurang sesuai
dengan aspek penilaian, dan skor 1 apabila penulisan laporan tidak sesuai
dengan aspek penilaian.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jumlah Skor

Aspek yang dinilai

Skor
1

2

3

4
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Rubrik Penilaian Laporan Praktikum
No.

Aspek Penilaian

Kriteria Penilaian

Skor

Acara praktikum memuat
judul, tanggal, waktu dan
tempat dituliskan dengan

4

tepat
1.

Penulisan acara praktikum

2 indikator terpenuhi

3

1 indikator terpenuhi

2

Tidak ada indikator yang
terpenuhi.

1

Penulisan tujuan singkat,
penulisan tujuan spesifik, dan

4

penulisan tujuan sesuai topik.
2.

Penulisan tujuan praktikum

2 indikator terpenuhi

3

1 indikator terpenuhi

2

Tidak ada indikator yang
terpenuhi.

1

Penulisan dasar teori sesuai
dengan tujuan praktikum,
menuliskan sumber pustaka
yang digunakan, dan dasar

4

teori berasal dari sumber
3.

Penulisan Dasar Teori

yang dapat
dipertanggungjawabkan
2 indikator terpenuhi

3

1 indikator terpenuhi

2

Tidak ada indikator yang
terpenuhi.
4.

Penulisan alat, bahan, cara

Menuliskan alat, bahan, cara

1
4
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kerja

kerja dengan tepat.
2 indikator terpenuhi

3

1 indikator terpenuhi

2

Tidak ada indikator yang
terpenuhi.

1

Menuliskan jumlah koloni
bakteri, menuliskan keadaan
cawan petri setelah inkubasi,

4

menuliskan morfologi bakteri
5.

Penulisan hasil percobaan

2 indikator terpenuhi

3

1 indikator terpenuhi

2

Tidak ada indikator yang
terpenuhi.

1

Penulisan pembahasan sesuai
dengan hasil pengamatan,
lengkap, dan menggunakan

4

bahasa yang mudah dipahami
6.

Penulisan pembahasan

2 indikator terpenuhi

3

1 indikator terpenuhi

2

Tidak ada indikator yang
terpenuhi.

1

Penulisan kesimpulan sesuai
dengan tujuan praktikum,

4

singkat, dan jelas
7.

Penulisan kesimpulan

2 indikator terpenuhi

3

1 indikator terpenuhi

2

Tidak ada indikator yang
terpenuhi.
8.

Penulisan daftar pustaka

Memuat daftar pustaka,
sumber pustaka minimal 3

1

4
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dari sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan,
penulisan daftar pustaka tepat
2 indikator terpenuhi

3

1 indikator terpenuhi

2

Tidak ada indikator yang
terpenuhi.

9.

Waktu pengumpulan laporan

1

Tepat waktu

4

Terlambat 1 hari

3

Terlambat 2 hari

2

Terlambat 3 hari

1
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Lampiran 12
Instrumen Penilaian Afektif
(Lembar Observasi Sikap)
Tujuan

: Mengukur sikap siswa dalam kegiatan praktikum

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/1

Materi

: Bakteri (Archaebacteria dan Eubacteria)

:

Berilah tanda centang () pada poin yang sesuai dengan kriteria penilaian!
No

Nama
Siswa

Disiplin
1 2 3 4

1

Aspek Penilaian
Teliti
Jujur
2 3 4 1 2 3

4

Proaktif
1 2 3 4
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A. Penentuan Nilai Sikap

Skor yang didapat x 5 = Nilai
Kriteria Penilaian
Nilai > 80
: A (Sangat Baik)
Nilai 70-79
: B (Baik)
Nilai 60-69
: C (Cukup)
Nilai 50-59
: D (Kurang)
Nilai 0-49
: E (Sangat Kurang)
Rubrik Penilaian Sikap
No

Kriteria Penilaian

Aspek yang
dinilai
-

1.

Disiplin
-

2.

Teliti

-

3.

Jujur

-

Datang praktikum tepat waktu.
Menggunakan jas laboratorium,
sarung tangan, dan masker pada saat
praktikum berlangsung.
Tidak makan dan minum selama
praktikum berlangsung.
Melakukan praktikum sesuai dengan
prosedur kerja.
3 indikator sikap yang terlihat.
2 indikator sikap yang terlihat.
1 indikator sikap yang terlihat.
Hati-hati saat melakukan praktikum.
Melakukan praktikum dengan tepat.
Mengambil data hasil pengamtan
dengan tepat.
Tidak melakukan kecerobohan saat
praktikum berlangsung.
3 indikator sikap yang terlihat.
2 indikator sikap yang terlihat.
1 indikator sikap yang terlihat.
Tidak melakukan kecurangan saat
mengerjakan tugas diskusi.
Menyajikan data sesuai dengan
praktikum.
Tidak melakukan kegiatan
plagiarisme.
Tidak mencontek saat post test.
3 indikator sikap yang terlihat.
2 indikator sikap yang terlihat.

Skor
4

3
2
1
4

3
2
1
4

3
2
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4.

Proaktif

-

1 indikator sikap yang terlihat.
Aktif mengajukan pertanyaan saat
praktikum berlangsung.
Berpendapat sesuai topik pembahasan
praktikum.
Menghargai pendapat teman.
Mencari referensi yang berkaitan
dengan topik praktikum
3 indikator sikap yang terlihat.
2 indikator sikap yang terlihat.
1 indikator sikap yang terlihat.

1
4

3
2
1
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Lampiran 13
Lembar Penilaian Psikomotor
Tujuan

: Mengukur ketrampilan siswa dalam kegiatan praktikum

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Bakteri (Archaebacteria dan Eubacteria)

Kelas/Semester

: X/1

Berilah tanda centang () pada kolom skor yang sesuai dengan kriteria
pengamatan!
Aspek Keterampilan :
1. Kerjasama
No
Skor
Nama Siswa
Aspek Penilaian
Presensi
3 2 1
1. Mengambil peran dalam kegiatan
praktikum.
2. Memberikan bantuan kepada teman
yang kesulitan dalam kegiatan
praktikum.
3. Memiliki rasa tanggung jawab pada
saat kegiatan praktikum berlangsung.
Total Skor
2. Kecekatan Bekerja
No
Nama Siswa
Aspek Penilaian
Presensi
1. Mempersiapkan diri untuk
melaksanakan praktikum (memakai jas
laboratorium, sarung tangan, serta
masker).
2. Mempersiapkan seluruh alat dan bahan
yang akan digunakan dalam praktikum
dengan cepat dan tepat.
3. Melakukan semua prosedur praktikum
dengan cepat dan benar.
Total Skor

3

Skor
2 1
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Rubrik Penilaian :
(1) Jika aspek tersebut sama sekali tidak dilakukan sesuai dengan konsep/prinsip
strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan praktikum
pengamatan koloni bakteri.
(2) Jika aspek tersebut hanya sesekali atau cukup sering dilakukan sesuai dengan
konsep/prinsip strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan
praktikum pengamatan koloni bakteri.
(3) Jika aspek tersebut terus menerus dilakukan sesuai dengan konsep/prinsip strategi
pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan praktium pengamatan koloni
bakteri.

Metode Penilaian :
Skor Maksimum = 18

