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ABSTRAK
UJI DAYA HAMBAT BAKTERIOSTATIK DARI EKSTRAK TOMAT
(Lycopersicon esculentum Mill) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI
Staphylococcus epidermidis

Niken Ardaningtyas Utami
131434028
Universitas Sanata Dharma
Infeksi kulit berupa jerawat menyerang 85% remaja dengan kisaran umur
12 – 25 tahun, jerawat merupakan suatu proses peradangan kronik pada kelenjar
pilossebasea. Saat ini masyarakat lebih suka menggunakan bahan-bahan alami
dibandingkan dengan bahan kimia sintetis untuk mengatasi masalah kesehatan,
termasuk kesehatan kulit. Salah satu bahan alami yang sering digunakan
masyarakat untuk mengatasi jerawat adalah dengan mengunakan buah tomat.
Senyawa aktif dalam buah tomat yang berperan sebagai agen antibakteri adalah
likopen. Likopen merupakan karotenoid dominan dan merupakan antioksidan
tertinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya aktivitas antibakteri
pada ekstrak tomat rebus dan segar terhadap pertumbuhan Staphylococcus
epidermidis, mengetahui adanya perbedaan aktivitas antibakteri antara ekstrak
rebus dengan ekstrak segar dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus
epidermidis dan mengetahui adanya konsentrasi minimum ekstrak rebus dan
segar buah tomat dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis.
Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium dengan menggunakan
variasi jenis ekstrak yaitu ekstrak rebus dan ekstrak segar buah tomat dan dibagi
dalam 4 konsentrasi ekstrak yaitu 25%, 50%, 75% dan 100%. Kontrol positif
yaitu kloramfenikol dan kontrol negatif yaitu aquades steril. Metode yang
digunakan adalah difusi kertas cakram Kirby-Bauer dan uji KHM dilakukan
dengan motode dilusi padat. Ekstrak rebus dan segar memiliki aktivitas
antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Ekstrak
rebus dan segar menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap pertumbuhan
bakteri Staphylococcus epidermidis. Konsentrasi ekstrak rebus dan ekstrak segar
yang menunjukkan Kadar Hambat Minimum adalah pada konsentrasi 25%.

Kata kunci :

ekstrak buah tomat, Staphylococcus epidermidis, aktivitas
antibakteri
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ABSTRACT
BACTERIOSTATIC TESTS OF TOMATO EXTRACT (Lycopersicon
esculentum Mill) ON GROWTH OF BACTERIA Staphylococcus epidermidis
Niken Ardaningtyas Utami
131434028
Universitas Sanata Dharma

Acne skin infections attack 85% of adolescents with a 12 - 25 year
age range, acne is a chronic inflammatory process in the pilossebasea glands.
People nowadays prefer to use natural ingredients compared to synthetic
chemicals to address a health problem, including skin health. One of the natural
ingredients that people often use to overcome acne is using tomatoes.sThe
purpose of this research is to know the existence of antibacterial activity on
tomato extract (Lycopersicon esculentum Mill) boiled and fresh against growth of
Staphylococcus epidermidis, knowing the difference of antibacterial activity
between tomato extract (Lycopersicon esculentum Mill) boiled with fresh tomato
extract in inhibiting Staphylococcus epidermidis growth and know presence of
minimum concentration of boiled extract and fresh extract of tomato fruit
inhibiting growth of Staphylococcus epidermidis.
Therefore, this study uses tomato extract in bacteriostatic inhibitory test
against the growth of acne-causing bacteria (Staphylococcus epidermidis). This
research is experimental laboratorium by using variation of extract type which
are boiled extract and fresh extract of tomato fruit and both of the extracts are
divided into 4 concentration extracts that are 25%, 50%, 75% and 100%. Positive
control used is chloramphenicol and sterile aquades is used as negative control.
The method used is the diffusion of Kirby-Bauer disc paper and the KHM test
which is performed by solid dilution method.
The significance value obtained from the Kruskal-Wallis test on heated
extract data is 0.005 (<0.05), it means that there is a difference between
concentrations in the heated extract. In fresh extracts the significance value
obtained is 0.032 (<0.05) which means there is a difference between fresh extract
concentrations. Boiled extract and fresh extract of tomato fruit (Lycopersicon
esculentum Mill) has antibacterial activity against the growth of Staphylococcus
epidermidis bacteria. The boiled extract and fresh tomato extract (Lycopersicon
esculentum Mill) showed no significant difference to the growth of Staphylococcus
epidermidis bacteria. The concentration of boiled extract and fresh extract of
tomato fruit (Lycopersicon esculentum Mill) which showed Minimum Stress Level
(KHM) was at the same concentration on 25%.
Keyword : tomato extract, Staphylococcus epidermidis, antibacterial inhibitory
capability
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Jerawat merupakan infeksi

pada kulit muka yang seringkali

membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri karena kecantikan
berkurang dan menyebabkan penampilan kurang menarik bahkan
cenderung menimbulkan rasa jijik. Walaupun tidak termasuk penyakit
serius yang dapat menyebabkan kematian, jerawat jika tidak ditangani
dapat menimbulkan depresi dan krisis kepercayaan diri penderitanya
(Purvis dkk., 2006).
Jerawat adalah suatu proses peradangan kronik pada kelenjar
pilosebasea. Faktor pendukung utama dari timbulnya jerawat adalah
proses hiperkeratinisasi folikuler, yang menyebabkan terjadi penyumbatan
pada folikel tersebut. Peningkatan sekresi sebun yang distimulasi oleh
kelenjar pilosebasea pada folikel yang tersumbat ini, menyediakan
lingkungan yang kondusif bagi flora alami kulit untuk berkembang biak,
sehingga terjadi peradangan pada folikel tersebut (Dipiro, et.al., 2005).
Jerawat

disebabkan

oleh

bakteri

Propionibacterium

acnes

dan

Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis adalah salah satu
flora normal pada kulit, merupakan spesies bakteri gram positif yang
memiliki dinding sel kaku karena tersusun atas 90% peptidoglikan.
Staphylococcus epidermidis berasal dari genus Staphylococcus yang

1
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diketahui penyebab utama terjadinya infeksi, terutama infeksi oportunistik
(menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah).
Bakteri-bakteri tersebut berkembang biak dengan baik dalam kondisi
lingkungan yang dihasilkan dari perpaduan sebum yang berlebihan dan
keratinosit sehingga menghasilkan mediator proinflamasi penyebab
peradangan (Breedlove et al, 2006). Jerawat terbagi menjadi empat
tingkatan yaitu ringan, sedang, agak
tersebut

ditentukan

berat

dan

berat.

Tingkatan

berdasarkan jumlah jerawat yang ada pada wajah,

dada dan punggung serta ukuran besar

kecil

jerawat

atau kondisi

peradangan jerawat (Wasitaatmadja, 2007).
Beragam cara dilakukan untuk mencegah penyebab terjadinya
jerawat, di antaranya dengan mencuci muka secara teratur serta
menggunakan bahan alami maupun sintetis sebagai obat antibakteri.
Penggunaan bahan sintetis sebagai obat jerawat sering kali menimbulkan
resistensi pada bakteri sehingga menyebabkan jerawat semakin banyak.
Selain itu, apabila bahan sintetis yang digunakan tidak cocok dengan
keadaan kulit pengunanya maka dapat menimbulkan iritasi. Salah satu cara
dalam terapi jerawat adalah dengan menggunakan suatu antibakteri untuk
menekan pertumbuhan bakteri flora normal penyebab jerawat yang
berlebihan. Namun penggunaan antibakteri yang sama dalam waktu yang
cukup lama dengan frekuensi yang tinggi menimbulkan mekanisme
resistensi sehinggga diperlukan antibakteri baru yang dapat digunakan
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untuk menghambat pertumbuhan bakteri flora normal penyebab jerawat
(Wijayanti, 2013).
Salah satu bahan alami yang sering digunakan masyarakat untuk mengatasi
jerawat adalah dengan mengunakan buah tomat, yang dilakukan dengan cara
menumbuk buah tomat kemudian dioleskan ke bagian tubuh yang berjerawat
biasanya pada kulit muka dan didiamkan selama beberapa saat. Setelah didiamkan
kemudian dicuci supaya bersih. Seringkali pengunaan tomat sebagai masker
jerawat ini dapat mengurangi dan mengecilkan jerawat.
Kandungan senyawa dalam buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill) di
antaranya likopen, solanin, saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat,
bioflavonoid (termasuk likopen, α dan ß-karoten), protein, lemak, vitamin,
mineral dan histamin (Canene-Adam, et al., 2005). Senyawa yang paling dominan
adalah likopen. Likopen merupakan karotenoid dominan dan sebagai antioksidan
tertinggi. Beberapa studi in vitro menemukan bahwa likopen memiliki aktivitas
antioksidan yang poten. Likopen mampu menghambat pertumbuhan kanker
dengan aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan α dan β-karoten (Levy et
al, 1995).
Buah tomat yang digunakan untuk obat jerawat secara langsung dirasa
memberikan hasil yang cukup baik karena mampu mengurangi timbulnya jerawat,
namun pemanfaatan buat tomat sebagai masker jerawat masih dapat
dimaksimalkan dengan cara memanaskan buah tomat terlebih dahulu sebelum
digunakan sebagai masker. Memanaskan atau memasak buah tomat dapat
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meningkatkan bioavailabilitas dari likopen. Selama pemanasan terjadi pemecahan
dinding sel dan pelepasan air sehingga kontribusi likopen meningkat (Stahl and
SIE, 1992).
Oleh karena itu peneliti berniat untuk melakukan pengujian mengenai
daya hambat bakteriostatik
Staphylcoccus

epidermidis

dari ekstrak buah tomat terhadap bakteri
dengan

dua

jenis

perlakuan

yaitu

dengan

menggunakan buah tomat segar dan buah tomat rebus. Perlakuan ini dipilih agar
dapat diketahui apakah ada perbedaan aktivitas antibakteri terhadap bakteri
Staphylococcus epidrmidis pada keduanya.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dan dalam upaya pemanfaatan
ekstrak buah tomat sebagai subyek pengujian aktivitas antibakteri terhadap
Staphylococcus epidermidis maka permasalahan yang dapat dirumuskan
adalah:
1. Apakah ekstrak rebus dan ekstrak segar buah tomat (Lycopersicon
esculentum Mill) memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan
Staphylococcus epidermidis?
2. Apakah terdapat perbedaan aktivitas antibakteri antara ekstrak rebus
dan ekstrak segar buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill) dalam
menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis?
3. Apakah terdapat konsentrasi minimum antara ekstrak rebus dan
ekstrak

segar

buah

tomat

dalam

menghambat

pertumbuhan

Staphylococcus epidermidis?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah:
1. Mengetahui

adanya

aktivitas

antibalteri

pada

ekstrak

tomat

(Lycopersicon esculentum Mill) rebus dan segar terhadap pertumbuhan
Staphylococcus epidermidis.
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2. Mengetahui adanya perbedaan aktivitas antibakteri antara ekstrak
tomat (Lycopersicon esculentum Mill) rebus dengan ekstrak tomat
segar dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis.
3. Mengetahui adanya konsentrasi minimum ekstrak rebus dan ekstrak
segar buah tomat dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus
epidermidis.

D. Manfaat Penelitian
Dilihat dari beberapa aspek, manfaat dari penelitian ini diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti
dalam pemanfaatan bahan alami yaitu buah tomat ((Lycopersicon
esculentum Mill) sebagai obat herbal dalam menghambat pertumbuhan
bakteri Staphylococcus epidermidis penyebab jerawat.

2. Bagi Masyarakat
Menambah

wawasan

masyarakat

mengenai

potensi

yang

terkandung dalam buah tomat sebagai agen antibakteri serta
memberikan informasi mengenai pola konsumsi buah tomat yang lebih
baik yang dilakukan dengan cara merebus buah tomat terlebih dahulu.
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3. Bagi Pendidikan
Menambah bahan ajar bagi siswa SMA kelas X untuk lebih
memahami sifat bakteri dalam pembalajaran Biologi khususnya pada
materi Archaebacteria dan Eubacteria semester 1 berdasarkan
kurikulum 2013.
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BAB II
DASAR TEORI
A. Tomat (Lycopersicon esculentum Mill)
1. PenyebaranTanaman

Tomat merupakan tanaman yang berasal dari daerah Andean,
Amerika Selatan yang meliputi wilayah Chili, Ekuador, Bolivia,
Kolumbia dan Peru. Tomat yang didomestifikkasikan pertama kali di
Meksiko. Setelah itu tomat menyebar ke negara-negara Eropa
selanjutnya menyebar ke Cina, Asia termasuk ke Indonesia. Di
Indonesia tanaman ini mulai dibudidayakan secara komersial pada
tahun 1988 (Hidayati dan Dermawan, 2012).

2. Nama Umum dan Daerah

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill) memiliki nama yang
beragam yaitu di Sumatera trong kaluwat, reteng, cung asam. Di Jawa
disebut kemir, leunca komir, ranti bali, terong sebrang dan tomat. Di
Sulawesi disebut kamantes, samate, samant, tomato, tamati, komantes,
antes dan tomate. Di luar Indonesia tomat juga memiliki nama lain
yaitu di Belanda disebut tomaat; Inggris: love apple, tomato; China:
fan gie, xi hon shi (Dalimarta, 2007).

8
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3. Klasifikasi Tanaman

Tomat termasuk tanaman sayuran dalam famili Solanaceae.
Tanaman tomat banyak ditanam di dataran tinggi, dataran sedang atau
dataran rendah. Dalam botani atau

ilmu tumbuhan berdasarkan

Agromedia (2007) tanaman tomat diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisi

: Spermatophyta

Subdivisi

: Angiosspermae

Kelas

: Dicotyledonae

Ordo

: Solanales

Familia

: Solanaceae

Genus

: Lycopersicon

Spesies

: Lycopersicon esculentum Mill

Gambar 1.1 Buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill)
Sumber : Anonim(2016)//http:pancaputra57.com
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4. Morfologi Tanaman

Tomat mempunyai akar tunggang yang tumbuh menembus ke
dalam tanah dan akar serabut yang tumbuh menyebar ke arah samping
(Cahyono, 1998). Akar tomat berfungsi untuk menopang berdirinya
tanaman serta menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Oleh
karena itu tingakt keburuan tanah sanga berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman dan produksi buah (Agromedia, 2007). Batang
tanaman tomat berbentuk persegi empat hingga bulat, berbatang lunak
tapi ukup kuat, berbulu halus dan diantara bulu-bulu itu terdapat
rambut kelenjar. Batang tanaman tomat berwarna hijau (Fitriani,
2012). Daun tanaman tomat berwarna hijau, berbentuk oval dengan
tepi bergerigi dan membentuk celah menyirip yang melengkung ke
dalam. Daun tomat merupakan daun majemuk ganjil berjumlah 3-6
daun. Bentuk buah tomat beragam seperti bulat, agak bulat, oval
dengan ukuran buah yang beragam pula tergantung varietasnya. Buah
tomat berwarna hijau saat masih muda dan menjadi merah saat sudah
matang atau tua (Cahyono, 2008).

5. Habitat Tanaman

Tanaman tomat dapat ditanam di segala jenis tanah, mulai tanah
pasir sampai tanah lempung. Akan tetapi, tanah yang ideal adalah
tanah lempung berpasir yang subur, gembur, banyak mengandung
bahan organik serta unsur hara dan mudah merembeskan air (Pracaya,
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1998). Pertumbuhan tanaman tomat akan baik bila udara sejuk, suhu
pada malam hari antara 10° C - 29° C (Tugiyono, 2005). Tanaman
tomat memerlukan sinar matahari yang cukup. Kekurangan sinar
matahari menyebab tanaman tomat mudah terserang penyakit, baik
parasit maupun non parasit. Sinar matahari berintensitas tinggi akan
menghasilkan vitamin C dan karoten yang lebih tinggi (Fitriani, 2012).
Di Indonesia komoditas tomat yang unggulan adalah di Kabupaten
Karanganyar, hal ini karena wilayah tersebut berpotensi terhadap
produktivitas tomat (Anonim, 2006).

6. Manfaat Tomat

Vitamin E banyak dapat digunakan dalam kosmetik di antaranya
adalah sebagai pelembab dan sebagai agen antioksidan. Kandungan
vitamin E pada buah tomat segar dan pada sari tomat per 100 gram
adalah sebesar 0,38 mg dan 0,91 mg. Vitamin E dapat mengurangi
penuaan kulit akibat sinar matahari dan mencegah pembentukan sel
kanker kulit (Anonim, 2005).

7. Kandungan Fitokimia Tomat (Lycopersicon esculentum Mill)

Buah tomat merupakan sayuran yang kaya akan berbagai senyawa
antioksidan seperti likopen, â-karoten, β-karoten, lutein, vitamin C,
flavonoid, dan vitamin E (Departemen Kesehatan R.I., 1981). Likopen
merupakan salah satu kandungan kimia paling banyak dalam tomat
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dan merupakan pigmen alami yang disintesis oleh tanaman dan
mikroorganisme, merupakan senyawa karotenoid, bentuk isomer
asiklik dari β-karoten dan tidak memiliki aktivitas sebagai vitamin A
(Agarwal dan Rao, 1999), dalam 100 gram tomat rata-rata
mengandung likopen sebnyak 3-5 mg (Givannucci, 1999).
Likopen atau yang sering disebut sebagai α-carotene adalah suatu
karotenoid pigmen merah terang, suatu fitokimia yang banyak
ditemukan dalam buah tomat dan buah-buah lainnya yang berwarna
merah (Mascio, 1989 dalam Maulida, 2010). Likopen mempunyai
rumus molekul C40H56 dengan berat molekul 536,85 Da dan titik cair
172 – 175°C. Struktur kimia likopen merupakan rantai tak jenuh
dengan rantai lurus hidrokarbon terdiri dari tiga belas ikatan rangkap,
dua belas di antaranya ikatan rangkap terkonjugasi, sementara dua
ikatan rangkap sisanya tidak terkonjugasi (Agarwal dan Rao, 1999).
Ikatan rangkap terkonjugasi yang tersusun linier membuat likopen
lebih panjang dibandingkan karotenoid lainnya. Struktur asiklik dari
likopen menyebabkan simetri planar dan bagaimanapun likopen bukan
provitamin A. Likopen lebih larut di dalam kloroform, benzene, dan
pelarut organik lainnya daripada di dalam air. Kelarutan likopen di
dalam minyak sekitar 0.2 g/L pada temperatur ruang (Preedy et al,
2008). Kemampuan likopen dalam meredam oksigen tunggal dua kali
lebih baik daripada β-karoten dan sepuluh kali lebih baik dari pada α tokoferol (Sunarmani dkk, 2008).
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Menurut George et al. (2004) dalam Maulida (2010), kandungan
likopen di dalam tomat bervariasi (umumnya akibat pengaruh genetik),
kematangan buah saat dipanen, juga pengaruh agronomis dan kondisi
lingkungan selama penanaman. Kuantitas likopen di dalam tomat
sangat dipengaruhi oleh kematangan buah saat dipanen. Peningkatan
karotenoid dapat dilihat dari perubahan pigmennya. Perubahan pigmen
tersebut terjadi karena peningkatan konsentrasi likopen di dalam
plasmid. Likopen pada tomat yang masih hijau dan belum matang
(warna permukaannya hijau dan tidak ada bahan seperti jelly di
lokusnya) adalah 25µg/100g, hijau matang (warna permukaannya
semua hijau dan terdapat matriks jelly di semua lokus) adalah
10µg/100g, agak matang (tidak lebih dari 10% warna permukaannya
merah muda atau merah) adalah 370µg/100g, merah matang (lebih dari
90% warna permukaannya adalah merah) adalah 4600µg/100g, terlalu
matang (busuk) adalah 7050µg/100g (Thompson et al., 2000).
.
B. Bakteri
Bakteri adalah salah

satu golongan organisme prokariotik

(tidak memiliki selubung inti).Bakteri sebagai makhluk hidup tentu
memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam
tempat khusus (nukleus) dan tidak ada membran inti. Bentuk DNA bakteri
adalah sirkuler, panjang dan biasa disebut nukleoi. Pada DNA bakteri
tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga
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memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang
berbentuk kecil dan sirkuler ( Jawetz dan Adelberg, 2004) .
Ukuran bakteri bervariasi baik penampang maupun panjangnya,
tetapi pada umumnya penampang bakteri adalah sekitar 0,7-1,5 μm dan
panjangnya sekitar 1-6

μm

(Tim

Mikrobiologi

FK

Universitas

Brawijaya, 2003). Bakteri memiliki 3 bentuk, yaitu:
1. Kokus (Coccus) adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti
bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai berikut :
a. Mikrococcus, jika kecil dan tunggal.
b. Diplococcus, jika bergandanya dua-dua.
c. Tetracoccus,

jika

bergandengan

empat

dan

membentuk

bujursangkar.
d.

Sarcina, jika bergerombol membentuk kubus.

e. Staphylococcus, jika bergerombol.
f.

Streptococcus, jika bergandengan membentuk rantai.

2. Basil (Bacillus) adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang
atau silinder dan mempunyai variasi sebagai berikut :
a. Diplobacillus, jika bergandengan dua-dua.
b. Streptobacillus, jika bergandengan membentuk rantai.
3. Spiril (Spirilium) adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan
mempunyai variasi sebagai berikut :
a. Vibrio (bentuk koma), jika lengkung kurang dari setengah
lingkaran.
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b. Spiral, jika lengkung lebih dari setengah lingkaran.
Bakteri merupakan makhluk hidup uniseluler, pada umumnya
tidak berklorofil, ada

beberapa

aseksualnya

pembelahan dan bakteri mempunyai ukuran sel

secara

kecil dimana setiap selnya hanya

yang

dapat

fotosintetik

dilihat

dan

dengan

produksi

bantuan

mikroskop (Dwidjoseputro, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan bakteri menurut Radji (2011) adalah sebagai berikut:
a. Suhu, sebagian besar bakteri tumbuh optimal pada suhu tubuh
manusia. Akan tetapi, beberapa bakteri dapat tumbuh dalam
lingkungan ekstrem yang berada di luar batas pertahanan organisme
eukariot. bakteri tersebut digolongkan menjadi tiga, yaitu bakteri
psikrofil, mesofil dan termofil. Sebagian besar bakteri tumbuh hanya
di dalam kisaran suhu pertumbuhan minimum dan maksimum. Bakteri
biasanya tidak dapat tumbuh optimal di luar suhu tersebut. Dengan
membuat grafik pertumbuhan pada kisaran suhu tertentu, dapat dilihat
bahwa pertumbuhan bakteri pada suhu optimum biasanya sangat tinggi
hal ini terjadi karena suhu yang lebih tinggi akan mengaktifkan sistem
enzimatik di dalam sel.
b. pH, merupakan derajat keasaman. Kebanyakan bakteri tumbuh subur
pada pH 6,5 – 7,5. Sangat sedikit bakteri yang dapat tumbuh pada pH
asam. Bakteri yang tergolong
keasaman.

asidofil yang dapat menoleransi
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c. Tekanan osmotik, tekanan osmotik tinggi dapat menyebabkan air
keluar dari dalam sel bakteri. Konsentrasi garam atau gula yang tinggi
menyebabkan air keluar dari sel bakteri sehingga menghambat
pertumbuhan bahkan dapat menyebabkan plasmolisis.
d. Faktor kimia, unsur penting yang diperlukan dalam pertumbuhan
bakteri antara lain karbon, nitrogen, sulfur, fosfor dan unsure kelumit.
e. Oksigen, berbagai bentuk kehidupan di bumi mempunyai system
metabolisme

yang

menggunakan

oksigen

untuk

respirasi.

Mikroorganisme yang menggunakan nutrient yang diperoleh daripada
mikroba yang tidak menggunakan oksigen (anaerob). Bakteri yang
memerlukan oksigen untuk hidup disebut bakteri aerob obligat, bakteri
ini memiliki kelemahan yaitu oksigen sangat sedikit terlarut didalam
media dan air di lingkungan bakteri tersebut. oleh sebab itu
kebanyakan bakteri aerob telah berkembang sehingga mempunyai
kemampuan untuk bertumbuh tanpa ada oksigen. Mikroorganisme
seperti ini disebut anaerob fakultatif, mikroorganisme ini dapat
menggunakan oksigen bila ada oksegen tetapi dapat terus bertumbuh
dengan proses fermentasi atau respirasi anaerob apabila oksegen tidak
mencukupi.
f. Faktor pertumbuhan organik, di antaranya adalah asam amino, purin,
pirimidin dan vitamin. Kebanyakan bakteri dapat menyintesis
vitaminnya sendiri dan tidak tergantung pada sumber di lingkungan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

Akan tetapi, beberapa bakteri kekurangan enzim untuk dapat
menyintesis beberapa vitamin tersentu.
Berdasarkan sifat gramnya, bakteri digolongkan ke dalam dua tipe
gram berdasarkan dinding selnya. Untuk mengetahui sifat gram dari
suatu mikroorganisme, maka perlu dilakukan pengecatan gram.
Struktur dinding sel akan menentukan respon pewarnaan. Dua tipe
sifat gram bakteri yaitu gram positif dan gram negatif. Bakteri gram
positif memiliki dinding sel kaku dan tersusun atas 90% peptidoglikan.
Beberapa bakteri gram positif juga mengandung asam teikoat yang
berfungsi mengikat Ca2+ dan Mg2+ untuk ditransfer ke dalam sel.
Bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang tersusun atas lapisan
peptidoglikan yang tipis. Sebagian besar dinding sel gram negatif
tersusun atas membran luar yang terdiri dari lipoprotein, fosfolipid,
polisakarida

dan

lipopolisakarida.

Pengecatan

gram

menghasilkan warna akhir merah (Madigan et al, 2012).

negatif
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C. Bakteri Staphylococcus epidermidis
Klasifikasi dari Staphylococcus epidermidis menurut Breed (1957)
dalam Indah (2011) adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Bacteria

Filum

: Eukariota

Kelas

: Schizomycetes

Ordo

: Eubacteriales

Famili

: Micrococcaceae

Genus

: Staphylococcus

Spesies

: Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri anerob fakultatif
gram positif pembentuk spora yang banyak terdapat di udara, air dan
tanah. Sel berbentuk bola dengan diameter 1µm yang tersusun dalam
bentuk kluster yang tidak teratur dan tampak sebagai kokus tunggal,
berpasangan, tetrad dan berbenuk rantai dalam biakan cair. Koloni
biasanya berwarna putih atau kuning. Staphylococcus epidermidis
merupakan floral normal pada kulit

manusia (Jawetz et al, 2001).

Organisme ini menghasilkan glycocalyx lendir yang menyebabkan
resistensi terhadap fagositosis dan antibiotik. Resistensi dapat

terjadi

karena bakteri memiliki daya pertahanan untuk menghindari antibiotik
yaitu dengan melakukan mutasi pada sisi aktif maupun sisi pengikatan,
membentuk protein trans membran yang dikenal sebagai protein efluks
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dan plasmid yang mengkode gen resisten terhadap antibiotik (Fuda, dkk
2005).
Aktivitas Staphylococcus epidermidis akan menginfeksi kulit
terluar sampai unit sebasea (Burkhart dkk, 1999). Enzim lipase yang
dimiliki Staphylococcus epidermidis telah diketahui dapat menghidrolisis
trigliserida di unit sebasea manjadi asam lemak bebas yang dapat
menyebabkan terjadinya keratinisasi dan inflamasi. Inflamasi dan
keratinisasi yang berlebihan inilah yang akan menimbulkan jerawat
(Kligman, 1994).

Gambar 1.2 Bakteri Staphylococcus epidermidis
Sumber : www.blog.microbiologics.com//laurieKundrat
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D. Jerawat
Salah satu penyebab utama jerawat adalah peningkatan hormon
seks, terutama androgen seperti testosteron, yang terjadi selama masa
pubertas. Teststeron dikonversi dalam kulit menjadi dihidrotestosteron
(DHT) oleh α-reduktase, yang merangsang kelenjar sebasea untuk
memperbesar dan memproduksi lebih banyak sebum. Semakin bayak
sebun yang diproduksi, semakin buruk jerawat yang ditimbulkan
(Chaaudhuri dan Marchio, 2011).
Jerawat adalah suatu proses peradangan kronik kelenjar-kelanjar
polisebasea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul dan
nodul. Penyebaran jerawat terdapat pada muka, dada, punggung yang
mengandung kelenjar sebasues (Harper, 2007). Jerawat dapat disebabkan
oleh bakteri Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis.
Bakteri ini tidak patogen pada kondisi normal, tetapi bila terjadi perubahan
kondisi kulit, maka bakteri tersebut berubah menjadi invasif. Sekresi
kelenjar keringat dan kelenjar sebasea yang menghasilkan air, asam
amino, urea, garam dan asam lemak merupakan sumber nutrisi bagi
bakteri. Bakteri ini berperan pada proses kemotaktik inflamasi serta
pembentukan enzim lipolitik pengubah fraksi sebum menjadi massa padat,
yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran kelenjar sebasea
(Wasitaatmadja, 1997; Djuanda, 1999; Jawetz dan Adelberg, 2004).
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E. Antibakteri
Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan
atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme
mikroba yang merugikan. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri
diantaranya yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan
permeabilitas dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim, dan
menghambat sintesis asam nukleat dan protein (Dwidjoseputro, 1980
dalam Maulida, 2010). Obat yang digunakan sebagai pembasmi bakteri
penyebab infeksi pada manusia harus mempunyai toksisitas selektif
setinggi mungkin, artinya obat tersebut haruslah bersifat toksik untuk
bakteri tetapi relatif tidak toksik untuk hospes (Depkes RI, 2000).
Antibiotik dalam kadar terendah yang mampu menghambat
pertumbuhan suatu bakteri merupakan Kadar Hambat Minimum (KHM).
Sedangkan kadar terendah dari antibiotik yang mampu membunuh suatu
bakteri setelah masa inkubasi 24 jam ditetapkan sebagai Kadar Bunuh
Minimum (KBM) (Radji, 2011). Nazri dkk (2011) dalam Hapsari (2015)
mengatakan bahwa kriteria kekuatan daya hambat antibakteri adalah
sebagai berikut (tabel 1.1.)
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Tabel 1.1 Kriteria Kekuatan Antibakteri
No

Luas Zona Hambat

Kekuatan

1

Zona hambat > 20 mm

Daya hambat sangat kuat

2

Zona hambat 10 – 20 mm

Daya hambat kuat

3

Zona hambat 5 – 10 mm

Daya hambat sedang

4

Zona hambat 0 – 5 mm

Daya hambat lemah

F. Uji Aktivitas Antibakteri
Terdapat dua jenis metode uji aktivitas antibakteri yaitu metode
difusi dan metode dilusi. Menurut Agbor et al (2011) menyatakan bahwa
metode yang umum dilakukan dalam melakukan uji potensi antibakteri
suatu senyawa adalah metode difusi. Pada prinsip kerja metode difusi
adalah terdifusinya senyawa antimokroba (misalnya antibiotik) ke dalam
media padat di mana mikroba uji telah diinkulasikan (panduan praktikum
mikrobio farmasi). Beberapa metode difusi yang biasa digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Metode Paper Disk
Cara paper disk atau Kirby-Bauer merupakan suatu metode uji
sensitivitas bakteri yang dilakukan dengan membuat suspensi bakteri
pada media cair dari koloni pertumbuhan bakteri 24 jam, selanjutnya
disuspensikan dalam 0,5 mL media cair (diinkubasi 4-8 jam pada suhu
ruangan) . Hasil inkubasi bakteri diencerkan sampai mencapai standar
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konsentrasi kuman 108CFU/mL. Suspensi bakteri diuji sensitivitas
dengan meratakan suspensi bakteri tersebut pada permukaan media
agar. Disk antibiotik diletakkan di atas media tersebut dan kemudian
diinkubasi pada suhu 370ºC selama 19-24 jam. Hasilnya dibaca dan
dilihat terdapat zona radikal atau iradikal. Dalam uji ini disk yang
terbuat dari kertas diresapi dengan sejumlah tertentu agen antibakteri
yang diketahui konsentrasinya dengan tepat. Suspensi bakteri dengan
komposisi 10-5 CFU/ml diambil menggunakan ose dan dimasukkan
dalam media agar yang mempunyai suhu 50° C, kemudian dibuat
homogen dan dibiarkan membeku (Edber, 1986). Lalu

disk

diletakkan pada medium agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri
uji tersebut. Senyawa antibakteri berdifusi ke dalam medium sekitar
membentuk gradien konsentrasi sekitar disk. Pertumbuhan baktei uji
dihambat hingga terbentuk jarak dari disk dengan konsentrasi dari
senyawa tersebut kurang lebih sama dengan Konsentrasi Hambat
Minimum (KHM). Penghambatan pertumbuhan bakteri tampak
sebagai zona melingkar pada cawan agr. Diameter zona hambat yang
terbentuk propsional terhadap aktivitas antibakterinya (Wijayanti,
2009)

2. Metode Punch Hole Diffusion
Metode ini dilakukan dengan membuat sumuran dengan garis
tengah tertentu dan ke dalam sumuran diberi larutan uji dan diinkubasi
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pada suhu 37ºC selama 18-24 jam (Edber, 1986). Luasnya zona jernih
merupakan petunjuk kepekaan mikroba terhadap antibakteri. Selain
itu, luas zona jernih juga berkaitan dengan kecepatan berdifusi
antibiotik dalam media (Lay, 1994; Jawetz dkk, 1986).
Metode

dilusi

(dilution

method)

menggunakan

senyawa

antimikroba dengan kadar yang menurun secara bertahap, baik dengan
media cair atau padat. Pada media yang diinokulasi mikroba uji,
dilarutkan senyawa antimikroba dengan menggunakan beberapa
tingkatan konsentrasi senyawa antimikroba, dan kemudian diamati
pada konsentrasi berapakah senyawa antimikrobia tersebut bersifat
menghambat atau mematikan. Pada uji dilusi cair dapat memberikan
hasil kuantitatif yang menunjukkan jumlah antimikrobia yang
dibutuhkan untuk mematikan bakteri (Jawetz dkk,2001).

G. Media Pertumbuhan Bakteri
Bahan

nutrisi

yang

mikroorganisme laboratorium
tentang

habitat

normal

digunakan
disebut

media

untuk
kultur.

pertumbuhan
Pengetahuan

mikroorganisme sangat membantu dalam

pemilihan media yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme di
laboratorium.
kebutuhan

Karena

nutrisinya,

mikroorganisme
tidak

ada

memiliki

satupun

perbedaan

medium

yang

pada
dapat

menumbuhkan seluruh mikroorganisme yang sama (Misnadiarly dkk,
2014)
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Pembiakan mikroorganisme dalam laboratorium memerlukan
media yang berisi zat hara serta lingkungan pertumbuhan yang sesuai
dengan mikroorganisme. Zat hara digunakan oleh mikroorganisme untuk
pertumbuhan, sintesis sel, keperluan energi dalam metabolisme, dan
pergerakan. Lazimnya, media biakan berisi air, sumber energi, zat hara
sebagai sumber karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, oksigen, hidrogen serta
unsur-unsur lain. Dalam bahan dasar media dapat pula ditambahkan faktor
pertumbuhan berupa asam amino, vitamin atau nukleotida. Media yang
digunakan

untuk

menumbuhkan

dan

mengembangbiakkan

mikroorganisme tersebut harus sesuai susunannya dengan kebutuhan jenisjenis mikroorganisme yang bersangkutan. Media berdasarkan bentuk
terbagi menjadi tiga bagian, yaitu media cair, media semi padat, dan media
padat.
Berdasarkan konsistensinya, media dikelompokkan menjadi dua
macam yaitu media cair dan media padat. Apabila media cair merupakan
ekstrak kompleks material biologis, maka media tersebut dinamakan
rich media atau broth. Media padat menggunakan bahan pembeku,
misalnya Agar, suatu Agar memiliki komposisi kimia berupa D-galaktosa,
3,6-anhidro-L-galaktosa, D-glucuronic

acid.

Agar

sebagai

bahan

pembeku akan mencair saat dididihkan, kemudian didinginkan pada
suhu 40-42°C sebelum dibekukan. Media Agar ini tidak akan mencair
lagi kecuali pada suhu 80-90°C. Agar merupakan media yang paling
sering digunakan dan terbuat dari rumput laut pilihan, media agar adalah
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agen pengeras yang bagus sekali karena tidak dapat didegradasi oleh
mikroorganisme (Pratiwi, 2008).

H. Sterilisasi
Sterilisasi dalam mikrobiologi adalah suatu proses untuk
mematikan semua organisme yang terdapat pada atau di dalam suatu
benda. Ketika untuk pertama kalinya melakukan pemindahan biakan
bakteri secara aseptic, sesungguhnya hal itu telah menggunakan salah satu
cara sterilisasi, yaitu pembakaran. Namun, kebanyakan peralatan

dan

media yang umum dipakai di dalam pekerjaan mikrobiologi akan
menjadi rusak bila dibakar. Untungnya tersedia berbagai metode lain yang
efektif1. Cara-cara sterilisasi dan desinfeksi yaitu, pembersihan, sinar
matahari, sinar ultraviolet, sinar-x, dan sinar-gamma, pendinginan, dan
pemanasan. Macam-macam cara sterilisasi dengan pemanasan yaitu,
pemanasan

dalam

nyala

api,

pemanasan dengan

udara

panas,

merendam dalam air mendidih, pemansan dengan uap air yang
mengalir, dengan uap air yang ditekan, dan cara sterilisasi bendabenda yang tidak tahan suhu tinggi, misalnya pasteurisasi, tyndalisasi,
dengan

pengeringan,

dengan

penyaringan

(filtrasi),

dan

dengan

menggunakan zat kimia (Hadada, 2009).
Sel vegetatif jauh lebih peka terhadap panas dibandingkan dengan
spora. Pada umumnya, sel bakteri mati pada suhu 60-70˚C selama 5-10
menit dengan panas lembab, sedangkan spora bakteri membutuhksn suhu
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di atas 100˚C dalam waktu yang lebih lama. Terdapat dua istilah yang
digunakan untuk menyatakan kepekaan bakteri terhadap panas, yaitu:
“waktu kematian termal” (thermal death point) dan “waktu pengurangan
desimal” (decimal reduction time). Waktu kematian termal mengacu pada
periode waktu terpendek yang dibutuhkan untuk mematikan suatu
suspense bakteri pada suhu tertentu dalam keadaaan tertentu. Waktu
pengurangan desimal mengacu pada pengurangan khusus jumlah sel
hidup, yaitu lamannya waktu dalam menit untuk mengurangi populasi
sebesar 90% (Radji, 2011).

I. Bakteriostatik
Bakteriostatik
antibakteria

yang

merupakan

sifat

toksisitas

selektif

senyawa

memberikan efek dengan cara menghambat

pertumbuhan tetapi tidak membunuh. Senyawa bakterostatik seringkali
menghambat sintesis protein atau mengikat ribosom. Hal ini ditunjukkan
dengan penambahan antibakteri pada kultur mikrobia yang berada pada
fase logaritmik. Setelah penambahan zat antibakteri pada fase logaritmik
didapatkan jumlah sel total maupun jumlah sel hidup adalah tetap. Obatobat bakteriostatik bekerja dengan mencegah pertumbuhan bakteri, tidak
membunuhnya, sehingga pembasmian bakteri sangat tergantung kepada
daya tahan tubuh penderita. Antiseptik merupakan suatu bakteriostatik
yang dapat mencegah atau mengahmbat pertumbuhan bakteri ( Madigan
and Martiko, 2006)
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J. Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian yang terkait ekstrak buah tomat sebagai agen
antibakteri yang relevan dengan penelitian ini di antaranya adalah:
1. Penelitian yang di lakukan oleh Sani Ega Pratini, M.Si., Apt; Dina
Mulyanti, M.Si., Apt.; Nurhayati, S,Farm (2015) berjudul “Formulasi
Krim Anti Jerawat Mengandung Ekstrak Etanol Buah Tomat
(Lycopersicon esculentum Miller.) Varietas Martha Asal Pangalegan
Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan nilai KHM ekstrak etanol
buah tomat konsentrasi 0,25% yang memberikan diameter hambat 0,97
± 0,028 mm. Dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil acuan
bahwa buah tomat mengandung senyawa antibakteri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh R. Suhartati, Spd dan Desi Nuryanti
(2015) berjudul “Potensi Antibakteri Limbah Tomat (Lycopersicum
esculentum Mill) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus”. Hasilnya
yaitu ekstrak etanol limbah tomat biasa mempunyai senyawa
antibakteri

yang

dapat

menghambat

pertumbuhan

bakteri

Staphylococcus aureus, pada konsentrasi ekstrak 50% menghasilkan
zona hambat 1,55 mm. Dari penelitian tersebut, penulis dapat
mengambil acuan bahwa buah tomat memiliki kemampuan untuk
menghambat pertumbuhan bakteri.
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K. Kerangka Berfikir
Masyarakat Jawa seringkali menggunakan buah tomat sebagai
obat tradisional untuk mengurangi tumbuhnya jerawat pada kulit muka.
Dilakukan dengan cara mengancurkan buah tomat kemudian buah tomat
yang sudah halus diletakkan pada wajah dan digunakan sebagai masker.
Hal ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan jerawat pada kulit muka
selain itu juga penggunaan masker tomat dapat mengurangi kadar minyak
dalam permukaan kulit wajah. Buah tomat umumnya diaplikasikan
langsung pada kulit, untuk mengobati penyakit dermatologis seperti
komedo, bintik-bintik, jerawat dan seborhoea (Ghersetich et al., 1994).
Buah tomat diketahui mengandung likopen, alkaloid, saponin dan
etanol yang dapat bersifat antibakteri. Buah tomat dapat dimanfaatkan
untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis yang
menjadi penyebab munculnya jerawat pada kulit. Sehingga, dalam
penelitia ini dilakukan pengujian terhadap Staphylococcus epidermidis
yang dilakukan dengan menggunakan ekstrak rebus dan ekstrak segar
buah tomat.
Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang relevan maka
disusun kerangka pemikiran yang ditunjukkan dalam bentuk bagan berikut
ini:
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Buah Tomat
(Lycopersicon
esculentum Mill)

Likopen

Aktivitas
Antibakteri

Ekstrak
Rebus

Ekstrak
Segar

Bakteri
Staphylococcus
epidermidis. Gram
positif

Uji daya hambat
bakteriostatik dengan
metode Kirby-Bauer dan
dilusi padat

Aktivitas
Antibakteri

Jerawat

Zona Hamba

Gambar 1.3 Bagan Kerangka Berpikir
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L. Hipotesis
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Ekstrak rebus dan ekstrak segar buah tomat memiliki potensi dalam
menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis.
2. Ekstrak rebus dan ekstrak segar buah tomat memiliki perbedaan
aktivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus
epidermidis.
3. Terdapat konsentrasi minimum antara kedua jenis perlakuan ekstraksi
buah

tomat

epidermidis.

dalam

menghambat

pertumbuhan

Staphylococcus
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan
rancangan penelitian acak lengkap pola searah. Penelitian dilakukan di
Laboratorium Pasteur Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.

B. Sampel Penelitian
Sampel yang digunakan adalah buah tomat (Lycopersicon
esculentum Mill) diperoleh dari pasar Stan, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
Ekstrak tomat merupakan ekstraksi tomat dengan konsentrasi 100%.
Perlakuan yang digunakan adalah dengan memanaskan dan tidak
memanaskan buah tomat.

C. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas

: perlakuan memanaskan dan tidak
memanaskan tomat.

2. Variabel terikat

: diameter zona hambar, kadar hambat
minimum (KHM) serta kadar bunuh
minimum (KBM) pertumbuhan
Staphylococcus epidermidis.

3. Variabel kontrol

:

media

inkubasi,
32

suhu

inkubasi,

volume
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bakteri, waktu inkubasi.

D. Batasan Penelitian
Berikut adalah batasan-batasan dalam penelitian ini:
1. Subyek penelitian adalah bakteri Staphylococcus epidermidis.
2. Obyek penelitian adalah buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill).
3. Perlakuan ekstraksi buah tomat yang digunakan adalah buah tomat
segar dan buah tomat rebus dengan pelarut aquades steril.
4. Parameter yang disajikan sebagi pengukur adalah zona hambat yang
terbentuk, kadar hamba minimum.
5. Media yang digunakan yakni media Nutrien Agar dalam cawan petri
dengan volume per pertri sebanyak 10 ml.
6. Metode pengujian aktivitas antibakteri yang digunakan adalah metode
difusi kertas cakram Kirby-Bauer.
7. Metode yang digunakan untuk menguji kadar hambat minimum dan
kadar bunuh minimum adalah dengan metode dilusi pour plate.

E. Desain Penelitian
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak
lengkap (RAL). Rancangan acak lengkap digunakan bila faktor yang
diteliti terdiri dari satu atau lebih dari satu faktor (Setiawan, 2009).
Perlakuan yang digunakan yakni dengan ekstraksi memanasan dengan
konsentrasi 100%, 75%, 50% dan 25% serta ekstraksi buah segar dengan
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konsentrasi 100%, 75%, 50% dan 25%. Untuk kontrol positif digunakan
larutan klindamisin fosfat sedangkan kontrol negatif digunakan aquades
steril.

F. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2017 sampai
dengan 1 Juli 2017 bertempat di Laboratorium Pasteur, Program Studi
Pendidikan

Biologi,

Jurusan

Pendidikan

Matematika

dan

Ilmu

Pengetahuan Alam.

G. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah
cawan petri, tabung reaksi, beaker glass, bunsen, gelas ukur, neraca
analitik, autoklaf, inkubator, pipet ukur, jarum ose, batang bengkok,
korek, kapas, pipet tetes, pipet volum, pinset, batanengkok, rak tabung
reaksi, kertas label, gunting, kertas pembungkus, gelas ukur, alat-alat
glass, vortex mixer, kertas saring whatman, kapas, kertas payung,
pinset, sentrifuse, paper disk, jangka sorong.

2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah tomat
(Lycopersicon esculentum Mill) yang diperoleh dari pasar Stand,
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Maguwoharjo, biakan murni Staphylococcus epidermidis yang
diperoleh dari PAU Universitas Gadjah Mada Yogyakata, aquades,
nutrien agar, klindamisin fosfat yang diperoleh dari Apotek
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta , alkohol 96 %.
H. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa langkah kerja yang
diawali dengan tahap persiapan, tahap pengujian serta tahap analisis data.
Tahap-tahap tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
a. Sterilisasi Alat dan Bahan
Semua alat berbahan gelas dan kaca serta media disterilisasi
dengan menggunakan autoklaf pada tekanan 1 atm dengan suhu
121 °C selama 20 menit namun khusus untuk media disterilisasi
selama 15 menit. Alat yang rentan terhadap panas sterilisasi
dilakukan dengan menggunakan alkohol dan pemijaran diatas api
bunsen. Sterilisasi bahan yaitu tomat dilakukan dengan cara dicuci
bersih lalu disemprot dengan alkohol. Sterilisasi dilakukan guna
meminimalisir peluang terjadinya kontaminasi.
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b. Pembuatan Media Agar
Pembuatan media Nutrien Agar dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1. Sebanyak 10 gram NA ditimbang dengan timbangan
analitik.
2. NA dilarutkan dalam 500 ml aquades steril.
3. Larutan dipanaskan di atas hot plate stirrer hingga
homogen.
4. Media yang telah homogen disimpan dalam erlenmeyer
steril berukuran 250 m.
5. Erlenmeyer yang berisi larutan disterilkan menggunakan
autoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 15
menit.
6. Larutan yang telah steril kemudian dituang ke dalam tabung
reaksi secara miring. Media yang telah jadi digunakan
sebagai stok media untuk rekultur bakteri uji.
7. Larutan lainya dituang dalam cawan petri sebanyak 10 ml
dan digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri.

c. Ekstraksi
Tomat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tomat
yang sudah dipilih dengan kriteria tomat berwarna merah segar,
tidak ada lubang pada permukaannya serta tidak busuk.
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Langkah kerja dalam pembuatan ekstrak tomat adalah sebagai
berikut:
1. Tomat ditimbang sebanyak 400 gram.
2. Tomat dicuci bersih.
3. Tomat disemprot dengan alkohol 96%.
4. Tomat dibagi menjadi dua dengan berat masing-masing
200 gram.
5. Ekstrak tomat dibuat dalam dua perlakuan ekstraksi.
Perlakuan pertama, sebanyak 200 gram tomat direbus
di atas api.
6. Tomat yang telah direbus kemudian dihancurkan dan
diambil airnya.
7. Ekstrak air tomat rebus disaring menggunakan kain
saring steril.
8. Ekstrak air tomat yang telah disaring kemudian dituang
ke dalam tabung dan dimasukkan dalam mesin
sentrifius maka akan diperoleh stok ekstrak rebus
dengan konsentrsi 100 %.
9. Perlakuan kedua, buah tomat dihancurkan dan diambil
airnya.
10. Ekstrak air tomat disaring menggunakan kain saring.
11. Ekstrak air tomat yang telah diasaring kemudian
dituang ke dalam tabung dan dimasukkan dalam mesin
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sentrifius maka akan diperoleh stok ekstrak air tomat
segar dengan konsentrsi 100 %.
Dua jenis ekstrak air tomat tersebut kemudian
diencerkan dengan aquades steril guna memperoleh
konsentrasi 25% ; 50% ; 75% dan 100%.

Dimana,
V1 = volume ekstrak
V2 = volume aquades

Gambar 1.4 Rumus menghitung persentase
konsentrasi

Pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak buah tomat
ditunjukan pada tabel 1.2 berikut:
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Tabel 1.2. Pembuatan Berbagai Konsentrasi
Ekstrak Buah Tomat
No

Volume Ekstrak

Volume

Konsentrasi

Buah Tomat

Aquades

(100%)

100% (ml)

(ml)

1

10

-

100 %

2

7.5

2.5

75 %

3

5

5

50 %

4

2.5

7.5

25 %

d. Perbanyakan Kultur Bakteri
Menyediakan

mikroorganisme

uji

Staphylococcus

epidermidis yang peneliti peroleh dari Kantor Pusat Antar
Universitas (PAU) di Universitas Gajah Mada, mikroorganisme
dikultur terlebih dahulu untuk memperbanyak populasi serta untuk
meremajakan mikroorganisme. Dalam hal ini langkah kerja yang
dilakukan adalah:


Menyiapkan media agar NA miring pada tabung reaksi.



Mengambil satu ose biakan murni Staphylococcus
epidermidis digoreskan pada agar miring secara zig-zag.



Melakukan inkubasi selama 24 jam pada suhu ruangan
± 37° C.
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e. Pengenceran Bakteri
Pengenceran bertingkat bertujuan untuk memperkecil
jumlah mikroba yang tersuspensi dalam

larutan. Pengenceran

dilakukan dengan memasukkan 1 gram suspensi bakteri dan 9 ml
aquades steril ke dalam tabung reaksi, kemudian dihomogenkan
dengan cara menggunakan vortex mixer. Selanjutnya, sebanyak 1
ml suspensi diambil dari tabung pertama kemudian dimasukkan ke
dalam tabung kedua yang berisi 9 ml aquades steril lalu
dihomogenkan
seterusnya

dengan

hingga

menggunakan

pengenceran

vortex

kelima.

mixer,

Sehingga

begitu
didapat

pengenceran bertingkat 10-5 cfu/ml.

2. Tahap Pengujian
a. Uji Aktivitas Bakteri
Pengujian kadar hambat dilakukan dengan metode dilusi
yang dilakukan dengan teknik spread plate, sebagai berikut:
1. Media NA yang sudah dibuat kemudian disterilisasi dan

didingingkan sampai suhu ±45°C, media yang digunakan
sebanyak 10 ml.
2. Media dituangkan ke dalam cawan petri kemudian

didiamkan sampai memadat. Bakteri uji dituang ke atas
permukaan media NA, bakteri uji yang digunakan
merupaka bakteri dengan pengenceran 10ˉ5 cfu/mL, Bakteri
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uji dihomogenkan terlebih dahulu dengan menggunakan
vortex mixer supaya tumbuh koloni tunggal.
3. Media diinkubasi selama 24 jam dalam ruangan steri
4. Kertas saring steril dengan diameter ± 0,5 cm direndam

dalam lautan klimdamisin fosfat, ekstrak buah tomat dan
aquades steril selama 2 jam.
5. Secara aseptik, letakkan 4 paper disk yang mengandung

klimdamisin fosfat, 4 disk yang mengandung ekstrak air
tomat yang direbus, 4 paper disk yang mengandung ekstrak
sir tomat segar serta 4 disk yang mengandung aquades steril
pada cawan petri yang telah berisi media NA dan supstansi
bakteri. Tiap jenis senyawa uji diletakkan dalam satu cawan
petri.
6. Setiap paper disk diinokulasikan dengan jarak tertentu

secara teratur agar tidak terjadi overlapping zona hambat
yang terbentuk.
7. Beri label pada dasar petri secara benar.
8. Media diinkubasi selama 24 jam dalam ruangan steril.
9. Zona keruh dan jernih di setiap petri diamati.

Hasil pengujian aktivitas antibakteri ini akan terlihat
zona hambat yang nampak terlihat lebih jernih dari pada
daerah sekitarnya. Zona jernih yang terlihat diukur
diameternya dengan menggunakan jangka sorong. Cara
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mengukur yang dilakukan meletakkan jangka sorong pada
batas luar kertas saring sampai dengan batas terpanjang
serta batas terpendek daerah jernih yang terbentuk.
Parameter dalam penilaian efektivitas ekstrak
digunakan rumus sebagai berikut (Rumahlewang dalam
kristanti, 2014):

R=
Dimana,
R

: Diameter zona penghambat (mm)

P

: Diameter zona penghambat terpanjang (mm)

q

: Diameter zona penghambat terpendek (mm)

b. Uji Kadar Hambat Minimum (KHM)
Kadar hambat minimum diambil dari bakteri pada
konsentrasi ekstrak terendah yang menunjukkan zona jernih
terluas. Pengujian dilakukan dengan metode dilusi padat dengan
teknik pour plate yang dilakukan sebagai berikut:
1. Mendinginkan terlebih dahulu media NA yang sudah

disterilkan sampai dengan suhu 45° C.
2. Mikroorganisme uji dihomogenkan dengan menggunakan

vortex mixer supaya terbentuk koloni tunggal.
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3. Sebanyak 1 ml mikroorganisme uji dan 1 ml ekstrak buah

tomat dengan konsentrasi terrendah dituang ke dalam
cawan petri.
4. Sebanyak 10 ml media NA dituang ke dalam cawan petri.
5. Cawan petri yang talha berisi media NA, supstansi bakteri

dan ekstrak buah tomat kemudian dihomogenkan dengan
cara mengoyankan cawan petri membentuk angka 8.
6. Hasil

pour plate diinkubasi selama 24 jam pada suhu

kurang lebih 37° C dalam ruang steril.
Konsentrasi sampel pada pengujian nilai KHM
ditetapkan

dengan

menggunakan

nilai

konsentrasi

minimum yang diperleh dari pengujian aktivitas antibakteri.

3. Tahap Pengamatan
Pengamatan dilakukan dengan secara visul dengan cara mengamati
media penelitian secara langsung. Hal-hal yang diamati adalah adanya
zona jernih dan zona keruh pada media penelitian.

I. Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan pengujian statistik menggunakan
uji Kruskal-Wallis. Dimana uji ini tergolong dalam jenis uji K Independent
Samples Test yang menyerupai uji Annova. Uji Krustal-Wallis pertama
kali dikenalkan oleh W.H. Krustal dan Wallis pada tahun 1952, yang
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merupakan turunan dari uji Wilcoxon dengan kriteria lebih dari dua sampel
bebas (K sampel). Uji digunakan pada analisis komparatif untuk menguji
lebih dari dua sampel independent (bebas) dengan data berjenis ordinal
dan ukuran sampel tidak sama.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Uji Daya Hambat Antibakteri
Pada penelitian ini, ekstrak buah tomat dipilih sebagai bahan aktif karena
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa ekstrak buah tomat
memiliki daya hambat bakteriostatik dengan diameter hambat 0,97 ± 0,028 mm
pada konsentrasi 0,25% (Pratini, 2015). Senyawa aktif pada ekstrak tomat yang
berfungsi sebagai antibakteri adalah likopen.

A

B

Gambar 1.5. Ekstrak buah tomat.
A: ekstrak buah tomat rebus, B: ekstrak buah tomat segar.
Pada buah tomat rebus, ekstrak yang dihasilkan memiliki warna yang lebih
merah dibandingkan dengan ekstrak buah tomat segar dikarenakan aktivitas
likopen meningkat saat dipanaskan serta ekstrak buah tomat rebus menghasilkan
bau yang lebih menyengat.
Uji daya hambat bakteriostatik dari ekstrak buah tomat rebus dan ekstrak
buah tomat segar terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat Staphylococcus
epidermidis dilakukan dengan metode paper disk. Ekstrak buah tomat rebus pada
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konsentrasi 100% menunjukkan diameter zona hambat sebesar 0,71 cm dan pada
ekstrak buah tomat segar menunjukkan zona hambat sebesar 0,51 cm. Berikut
adalah gambar uji daya hambat ekstrak rebus dan ekstrak segar pada konsentrasi
100%.

A

B

Gambar 1.6. Hasil uji aktivitas antibakteri metode paper disk.
A: Uji aktivitas antibakteri ekstrak buah tomat rebus, B: Uji aktivitas
antibakteri ekstrak buah tomat segar
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Bertikut adalah data yang telah diperoleh dari hasil uji daya hambat
bakteriostatik:
Tabel 1.3. Data hasil uji daya hambat bakteriostatik dari ekstrak tomat
terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
KELOMPOK

ULANGAN

KONSENTRASI
(-)

25%

50%

75%

100%

(+)

EKSTRAK

R1

0

0,29

0,46

0,77

0,64

2,1

REBUS

R2

0

0,39

0,57

0,64

0,74

2,4

R3

0

0,22

0,57

0,64

0,72

-

R4

0

0,22

0,44

0,77

0,77

-

0

0,28

0,51

0,70

0,71

2,25

RATA-RATA
EKSTRAK

S1

0

0,29

0,41

0,75

0,75

-

SEGAR

S2

0

0,20

0,43

0,34

0,51

-

S3

0

0,23

0,24

0,51

0,37

-

S4

0

0,19

0,42

0,72

0,42

-

0

0,22

0,37

0,58

0,51

-

RATA-RATA

Data kemudian dianalis secara stastistik, langkah awal yang dilakukan
dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji tersebut diperoleh
nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,05 (≥ 0,05) yang berarti distribusi data
normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas, diperoleh nilai levene stastic
pada mean sebesar 256.615 dan median sebesar 172.536 yang berarti kedua nilai
tersebut tidak saling berhimpit sehingga data dinyatakan tidak homogen atau tidak
mempunyai varian yang sama. Dengan demikian pengujian dilanjutkan dengan uji
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Kruskal-Wallis karena data yang diuji tidak memenuhi syarat untuk uji One Way
Annova dimana untuk menggunakan uji ini data harus dari populasi atau sampel
berjenis interval atau rasio, populasi yang diuji berdistribusi normal, variansi
setiap populasi atau sampel harus sama dan kelompok data harus memiliki ukuran
sampel yang sama. Uji Kruskal-Wallis merupakan statistik nonparametrik dalam
kelompok prosedur independen dan digunakan untuk membandingkan dua
variabel yang diukur dari sampel yang tidak sama (bebas).
Nilai signifikansi yang diperoleh dari uji Kruskal-Wallis (terlampir) pada
data ekstrak panas adalah 0,005 (<0,05) berarti ada perbedaan antar konsentrasi
pada ekstrak yang dipanaskan. Pada ekstrak segar nilai signifikasi yang diperoleh
adalah 0,032 (<0,05) berarti ada perbedaan antar konsentrasi ekstrak segar.
Namun apabila kedua ekstrak ini dibandingkan maka tidak ada perbedaan yang
bermakna pada kedua ekstrak.
Kriteria diameter zona daya hambat ekstrak buah tomat rebus dan ekstrak
buah tomat segar terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis
dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut:
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Tabel 1.4. Kriteria Kekuatan Zona Hambat Ekstrak Rebus dan Ekstrak
Segar Buah Tomat terhadap Pertumbuhan Staphylococcus epidermidis
Jenis
Ekstrak
Rebus

Segar

Kontrol +
Kontrol -

Konsentrasi

100%
75%
50%
25%
100%
75%
50%
25%

D (cm)

0,71
0,70
0,51
0,28
0,51
0,58
0,37
0,22
2,25
0

Kriteria
Kekuatan Zat
Antibakteri
Sedang
Sedang
Lemah
Lemah
Sedang
Sedang
Lemah
Lemah
Sangat kuat
Lemah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa
ekstrak rebus maupun ekstrak segar buah tomat memiliki daya hambat
bakteriostatik terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis baik
pada konsenetrasi terendah hingga konsentrasi tertinggi yaitu 25%. 50%, 75% dan
100%. Aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan adanya zona hambat yang berupa
daerah jenih disekitar paper disk yang mengandung ekstrak buah tomat.
Berdasarkan tabel 1.4. terlihat bahwa hasil pengukuran zona hambat ekstrak rebus
dan ekstrak segar buah tomat memiliki perbedaan yang tidak nyata terhadap
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Luas zona hambat kedua jenis
ekstrak pada konsentrasi 100% dan 75% tergolong dalam kategori zat antibakteri
dengan kemampuan daya hambat sedang, sedangkan untuk konsentrasi 50% dan
25% tergolong dalam kategori zat antibakteri dengan kemampuan zona hambat
lemah. Ekstrak tomat dengan konsentrasi tinggi menunjukkan hasil zona hambat
terluas terhadap pertumbuhan bakteri, hal ini dipengaruhi karena kadar senyawa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49

aktif yang terdapat dalam konsentrasi tinggi lebih banyak daripada konsentrasi
rendah. Perbedaan zona hambat yang terbentuk dari tiap konsentrasi pada kedua
jenis ekstrak dapat dilihat pada gambar 1.6. berikut:
Perbandingan Zona Hambat
1,2

zona hambat (cm)

1
0,8
Kontrol positif

0,6

Ekstrak rebus

0,4

Ekstrak segar
Kontrol negatif

0,2
0
100%

75%

50%

25%

Konsentrasi

Gambar 1.7. Grafik Perbandingan Zona Hambat
Berdasarkan

gambar

1.6.

tersebut

terlihat

bahwa

daya

hambat

bakteriostatik ekstrak rebus lebih besar dari ekstrak segar, namun pembentukan
zona hambat yang dihasilkan dari setiap konsentrasi ekstrak tidak jauh berbeda.
Namun pada konsentrasi 25% memiliki zona hambat yang sangat kecil, hal ini
dapat dikarenakan senyawa aktif yang terkandung dalam kedua jenis ekstrak
dengan konsentrasi 25% sangat sedikit sehingga kemampuan menghambat
pertumbuhan bakteri semakin lemah. Pada ekstrak rebus dengan konsentrasi
100%, 75% dan 50% menghasilkan zona hambat yang lebih besar dari pada
ekstrak segar, hal ini sesuai hipotesis bahwa buah tomat yang dipanaskan
memiliki aktivitas antibakteri lebih kuat daripada buah tomat segar. Sesuai dengan
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pendapat Stahl (1992) yang menyatakan bahwa memanaskan atau memasak buah
tomat dapat meningkatkan bioavailabilitas dari likopen, selama pemanasan terjadi
pemecahan dinding sel dan pelepasan air sehingga kontribusi likopen meningkat.
Beberapa studi in vitro menemukan bahwa likopen memiliki aktivitas antioksidan
yang poten. Likopen memliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan α
dan β-karoten. Memanaskan buah tomat dapat meningkatkan senyawa likopen di
dalam buah tomat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Thomson, dkk (2000)
menunjukkan hasil bahwa likopen pada 100 gram buah tomat segar adalah 3027
µg dan setelah dipanaskan selama 8 menit pada suhu 100˚C menjadi 4044 µg.
Jhonson (1997) dalam Rifki, dkk (2008) likopen bersifat hidrofobik kuat
dan lebih mudah larut dalam kloroform, benzena, heksana, dan pelarut organik
lainnya. Likopen hampir tidak larut dalam air, metanol dan etanol. Dalam
penelitian ini, pelarut yang digunakan untuk membuat variasi konsentrasi ekstrak
tomat adalah aquades yang telah disterilkan. Aquades atau air dinyatakan tidak
melarutkan senyawa likopen sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa likopen
dalam variasi ekstrak tomat tidak hilang.
Senyawa aktif dalam buah tomat yang berperan sebagai agen
bakteriostatik yaitu likopen, flavonoid, klorofil dan fenol. Senyawa yang paling
banyak terkandung adalah likopen. Kemampuan likopen dalam meredam oksigen
tunggal dua kali lebih baik daripada β-karoten dan sepuluh kali lebih baik dari
pada α –tokoferol. Selain itu, dalam buah tomat juga terkandung vitamin C
dimana vitamin ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini yang diduga
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ekstrak

tomat

dapat

menghambat

pertumbuhan

bakteri

Staphylococcus

epidermidis.
Lee Wonyong (2014) menyatakan bahwa likopen dikenal sebagai pigmen
merah karotenoid yang digambarkan menjadi suatu senyawa yang menarik karena
potensinya dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Kajian terbaru menyatakan
bahwa likopen berperan sebagai agen antibakteri yang bekerja dengan cara
mempengaruhi spesies oksigen reaktif (ROS) menengahi kerusakan DNA dalam
bakteri terutama E. coli. Likopen mampu meningkatkan level ROS khususnya
radikal hidroksil yang mana dapat merusak DNA dalam bakteri dan menyebabkan
terjadinya filamentasi sel yang diakibatkan oleh penahanan pembelahan sel akibat
pengaktifan sistem perbaikan

DNA (respon SOS) yang ditandai dengan

meningkatnya ekspresi RecA. Sebagai kesimpulan, likopen menunjukkan efek
antibakteri dengan cara menginduksi senyawa •OH- dalam kerusakan DNA yang
tidak dapat diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA (respon SOS).
Selain dikenal sebagai agen antibakteri, likopen juga diketahui sebagai
agen antioksidan. Antioksidan adalah senyawa kimia yang mampu memberikan
satu atau lebih elektrok pada senyawa radikal bebas sehingga radikal bebas dapat
diredam. Aktivitas antibakteri ekstrak tomat diduga terjadi karena adanya
senyawa antioksidan, menurut Cowan (1999) aktivitas antioksidan yang dimiliki
oleh senyawa metabolit sekunder tumbuhan sangat penting karena dapat berfungsi
sebagai penangkap radikal bebas dan memiliki peran dalam mekanisme
pertahanan terhadap mikroorganisme. Likopen mampu meredam oksigen singlet
dan menonaktifkan hydrogen peroxide dan nitrogen dioksida, likopen ditemukan
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sebagai senyawa yang aktif seperti β-karoten dalam melawan NO2 radikal yang
menginduksi kerusakan membaran dan kematian sel ( Rao dkk, 1999).
Dalam penelitian ini dilakukan pengenceran bertingkat guna
mengurangi serta mengendalikan populasi bakteri. Semakin pekat suspensi yang
digunakan, waktu inkubasi bakteri akan semakin cepat dan luas zona hambat akan
semakin kecil begitu juga sebaliknya semakin encer suspensi yang digunakan
maka semakin lebar luas zona hambat yang terbentuk namun waktu inkubasinya
semakin lama. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah bakteri yang terkandung dalam
suspensi, semakin banyak suspensi bakteri yang digunakan pertumbuhan bakteri
akan semakin padat sehingga kepekaannya terhadap senyawa antibakteri akan
semakin lemah.
Volume inokulum juga mempengaruhi pertumbuhan bakteri, dalam
penelitian ini volume inokulum yang digunakan sebesar 0,1 – 0,2 ml sedangkan
pada penelitian lain kebanyakan volume yang digunakan sebesar 1 ml. Dalam
proses penelitian ini pernah menggunakan inokulum sebesar 1 ml namun tidak
menunjukkan pertumbuhan bakteri, teramati dalam cawan petri hanya terdapat
aquades diatas media NA dan tidak ada bakteri subjek maupun kontaminan yang
tumbuh. Kejadian ini dimungkinkan karena banyaknya volume inokulum yang
digunakan, sehingga menekan proses difusi sel bakteri dalam fase log dan
menyebabkan sel bakteri mengalami lisis akibat proses difusi yang tidak dapat
dikendalikan oleh sel itu sendiri serta pengunaan volume inokulum sebanyak 1 ml
memungkinkan muncul lingkungan yang tidak sesuai bagi bakteri. Untuk
mengatasi kejadian ini, volume inokulum diperkecil menjadi 0,1 – 0,2 ml dan
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teramati terdapat bakteri yang tumbuh, dimungkinkan karena pada volume ini
memunculkan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan bakteri mengingat bahwa
pada fase log bakteri menjadi sangat sensitif terhadap lingkungan yang buruk.
Selain pengaruh senyawa antibakteri, volume aquades yang berlebihan juga dapat
mempengaruhi pertumbuhan bahkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus epidermidis karena dapat menekan proses difusi sel.
Kandungan buah tomat selain senyawa aktif yang berguna sebagai
antibakteri, dalam buah tomat juga terkandung garam-garam anorganik seperti
potasium, sodium dan kalsium dalam jumlah kecil. Garam-garam anorganik
tersebut diperlukan oleh bakteri sebagai nutrisi pertumbuhan, dalam hal ini
ekstrak tomat juga mengandung senyawa yang dapat membantu pertumbuhan
bakteri. Namun garam-garam tersebut bukan merupakan makronutrien yang
diperlukan bakteri sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
bakteri. Kandungan senyawa aktif dalam buah tomat tidak menyebabkan iritasi
pada kulit sehingga dapat dikatakan bahwa buah tomat aman untuk digunakan
sebagai masker penghilang jerawat.
Pada konsentrasi ekstrak dibawah 100% mengandung yang menyebabkan
semakin kecilnya zona hambat pada konsentrasi 75%, 50% dan 25% dikarenakan
aktivitas likopen yang semakin menurun. Faktor-faktor tersebut menyebabkan
hasil zona hambat yang tebentuk pada penelitian ini lebih kecil daripada
penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Suhartati dan Nuryanti (2015).
Pada penelitian tersebut ekstrak limbah tomat dapat menghambat pertumbuhan
bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 50% dengan zona hambat sebesar
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1,55 mm. Penelitian yang dilakuakan yang oleh Sani Ega Pratini, dkk (2015) hasil
penelitian menunjukkan nilai KHM ekstrak buah tomat konsentrasi 0,25% yang
memberikan diameter hambat 0,97 ± 0,028 mm. Rendahnya zona hambat yang
terbentuk dapat dimungkinkan karena rendahnya senyawa likopen yang
terkandung dalam ekstrak akibat proses ekstrasi dan degradasi likopen akibat
adanya oksigen. Degradasi likopen dapat terjadi melalui proses isomerisasi dan
oksidasi karena cahaya, oksigen, suhu tinggi, teknik pengeringan, proses
pengelupasan, penyimpanan dan asam ( Desmiaty dkk, 2008). Dalam proses
penelitian, tidak dilakukan pengendalian oksigen sehingga hal tersebut
memungkinkan terjadinya degradasi likopen yang dapat mengakibatkan semakin
rendahnya senyawa likopen dalam ekstrak.
Apabila dikaitkan dengan kontrol positif kloramfenikol yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri sebesar 2,1 cm, kedua jenis ekstrak tergolong
memiliki kekuatan antibakteri yang lemah. Klorafenikol merupakan antibiotik
yang menghambat sintesis protein yang berupa penghambatan proses transkripsi
dan translasi dalam sel. Kedua jenis ekstrak memiliki kemampuan antibakteri
yang berasal dari

senyawa yang terkandung dalam buah tomat dan tidak

dipengaruhi oleh aquades sebagai pelarut ekstrak.
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B. Kadar Hambat Minimum (KHM)
Uji kadar hambat minimum dilakukan guna mengetahui kemampuan
konsentrasi terendah dari ekstrak tomat yang diperlukan untuk menghambat
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Pengujian dilakukan setelah
didapatkan hasil konsentrasi terendah pada uji aktivitas antibakteri, proses
pengujian dilakukan dengan menggunakan cara pour plate. Konsentrasi ekstrak
yang digunakan adalah 24%, perbandingan suspensi bakteri dan ekstrak yakni 1:1
sebanyak 1 ml dengan media NA sebanyak 10 ml. Suspensi bakteri yang
digunakan diencerkan dengan tingkat 10-5 CFU/ml. Setelah media pour plate
diinkubasi selama 24 jam, pengujian dapat diamati (terlampir).
Hasil pengujian KHM dengan konsentrasi 24% ekstrak yang dipanaskan
menunjukkan hasil bahwa ekstrak tidak mampu menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus epidermidis karena pada media terdapat koloni bakteri yang
tumbuh dengan sifat anaerob, begitu juga dengan konsentrasi 24% pada ekstrak
segar. Bakteri dapat tumbuh pada konsentrasi ekstrak 24% disebabkan karena
kandungan senyawa aktif dalam konsentrasi ekstrak sangat sedikit, sehingga
kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri sangat rendah bahkan
tidak mampu menghamat pertumbuhan bakteri pada pengenceran tingkat 10-5
CFU/ml. Nilai KHM pada penelitian ini adalah ekstrak dengan konsentrasi 25%
yang merupakan konsentrasi terendah dari hasil uji aktivitas antibakteri.
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C. Keterbatasan Penelitian
Dalam proses penelitian, peneliti mengalami beberapa hambatan yang
menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan yang dialami diantaranya
yakni:
1. Media

uji

seringkali

mengalami

kontaminasi

akibat

mikroorganisme lain, hal ini disebabkan ruang kultur yang kurang
steril walaupun sudah dibersihkan dan disemprot dengan alkohol.
Untuk mengatasi hal ini, peneliti menggunakan lampu uv selama
proses inkubasi guna menghambat pertumbuhan mikroorganisme
diruang kultur.
2. Peneliti melakukan ulangan percobaan dalam membuat ekstrak.
Pada awalnya peneliti membuat ekstrak namun masih terdapat sari
buah didalamnya sehingga saat kertas saring direndam, sari buah
ikut menempel sehingga saat digunakan untuk pengujian spread
plate nampak ditumbuhi jamur.
3. Pada pembuatan ekstrak tomat yang dipanaskan beberapa kali
tomat mengalami over cook sehingga memungkinkan terjadinya
berkurangnya senyawa aktif didalamnya dan saat digunakan untuk
uji aktivitas antibakteri, zona hambat yang terbentuk sangat kecil
bahkan tidak ada.
4. Pada proses perebusan buah tomat suhu pemanasan tidak dihitung
sehingga tidak diketahui apakah pemecahan likopen sudah
maksimal atau belum.
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH
Penelitian mengenai mikrobiologi yang telah dilakukan ini dapat
diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah khususnya untuk SMA kelas X
pada materi pokok Archaebacteria dan Eubacteria. Hasil dari penelitian ini dapat
diterapkan pada materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
bakteri. Kompetensi Dasar dalam materi ini yaitu:
 KD. 3.4

: Menerapkan prinsip klasifikasi untuk
menggolongkan Archaebacteria dan Eubacteria
berdasarkan ciri-ciri dan bentuk melalui
pengamatan secara teliti dan sistematis.

 KD. 4.4.

: Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peranan
Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan
berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan
tertulis.

Hasil dari penelitian tentang pengujian aktivitas antibakteri dari ekstrak
buah tomat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis ini
menunjukkan bahwa dalam buah tomat mengandung zat antibakteri tersebut. Atas
dasar ini, dalam pendidikan biologi mengenai pembelajaran tentang bakteri perlu
dilakukan eksperimen secara lanjut bagaimana pertumbuhan bakteri hingga
kematian bakteri akibat adanya zat antibakteri.
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Perencanaan proses pembelajaran dapat dilihat dalam Rancangan
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terlampir pada lampiran 1 pembelajaran
dirancang dalam 3 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan sebanyak 3
jam pertemuan. Setiap pertemuan bertujuan untuk mempelajari materi secara lebih
lanjut, tujuan tersebut dirancang dalam rincian sebagai berikut:
 Pertemuan I
-

Prinsip Klasifikasi Archaebacteria dan Eubacteria

-

Ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria

 Pertemuan II
-

Tipe bakteri

-

Peranan bakteri

-

Pengaruh antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1.

Ekstrak rebus dan ekstrak segar buah tomat (Lycopersicon esculentum
Mill) memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri
Staphylococcus epidermidis.

2.

Ekstrak rebus dan ekstrak segar buah tomat (Lycopersicon esculentum
Mill) menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap pertumbuhan
bakteri Staphylococcus epidermidis.

3.

Konsentrasi

ekstrak

rebus

dan

ekstrak

segar

buah

tomat

(Lycopersicon esculentum Mill) yang menunjukkan Kadar Hambat
Minimum (KHM) adalah pada konsentrasi yang sama yaitu 25%.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat
diajukan adalah sebagai berikut:
1.

Dilakukan pengujian senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak tomat
yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

2.

Perlu dilakukan uji daya bakteriostatik dari ekstrak tomat dalam
bentuk sediaan lainnya seperti sediaan emulgen.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Silabus
PERANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM MATA
PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/Semester

: X/1

Alokasi Waktu

: 9 JP

Kompetensi Inti

:

KI 1

:

Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaa, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.
KI 2

: Mengolah, menalar, dan m,enyajikan 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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KOMPETENSI DASAR

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

MATERI
PEMBELAJARAN PENILAIAN
ALOKASI
POKOK
WAKTU
Archaebacteria dan Eubacteria, cirri, karakter dan peranan
1. Archaebacteria Mengamati
Portofolio
3 X 45 menit
2. Eubacteria
= 9 JP
 Mengamati
 Laporan
 Klasifikasi
tayangan video
percobaan
tentang klasifikasi Tes
 Ciri-ciri dan
archaebacteria
struktur bakteri
 Post test
dan eubacteria
 Reproduksi
 Mendiskusikan
bakteri
jurnal mengenai
 Tipe bakteri
pengaruh
 Bakteri gram
antibiotik terhadap
positif dan
perkembangan
negatif
bakteri.
Peranan bakteri
Mengamati bentuk
koloni bakteri dalam
biakan dan bentuk

MEDIA, ALAT
BAHAN
 Kartu gambar
 Gambar bakteri
 Video klasifikasi
archaebacteria
dan eubacteria
 Jurnal
 Buku paket
pelajaran Biologi
 Laptop dan
proyektor

.Mencoba
 Mengelompokkan
kelompok
makhluk hidup
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KOMPETENSI DASAR
2.1 Menunjukkan
perilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin
tahu; objektif; jujur;
teliti;
bertanggungjawab;
terbuka; kritis;
kreatif; inovatif dan
peduli lingkungan)
dalam aktivitas
sehari-hari
3.4 Menerapkan prinsip
klasifikasi untuk
menggolongkan
archaebacteria
berdasarkan cirri-ciri
dan bentuk melalui
pengamatan secara
teliti dan sistematis.

MATERI
POKOK

PELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA, ALAT,
BAHAN

 dalam kartu
gambar
berdasarkan
klasifikasinya dan
menyesuaikan
dengan video
pengelompokan
archaebacteria
serta eubacteria.
 Mengidentifikasi
dan
mendiskripsikan
gambar yang
diperolehnya
 Mengidentifikasi
mikroorganisme
dari sampel air
dan tanah yang
telah disediakan
sesuai dengan
prosedur.
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KOMPETENSI DASAR

MATERI
POKOK

PELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA, ALAT,
BAHAN

Menanya
Perhatian siswa
diaktifkan dengan
cara memberi
pertanyaan sebagai
berikut:
 Apa saja yang
telah kalian
pelajari?
Bagaimana cara
yang kalian
lakukan untuk
mengelompokkan
eubakteria?
 Berdasarkan
kebutuhan
oksigen, bakteri
dikelompokkan
menjadi berapa?
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KOMPETENSI DASAR
4.4 Menyajikan data
tentang cirri-ciri dan
peran archaebacteria
dan eubacteria dalam
kehidupan
berdasarkan hasil
pengamatan dalam
bentuk laporan
tertulis.

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA, ALAT,
BAHAN

 Mengapa bisa
seperti itu?
 Jenis bakteri apa
yang kalian
perloleh dalam
percobaan?
Apakah bakteri
yang kalian
peroleh memiliki
peran
menguntungkan?
Mengapa
demikian?
 Apakah ada cara
untuk
mengendalikan
perkembangbiaka
n bakteri patogen?
Menalar
 Menuliskan hasil
percobaan ke
dalam LKS
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KOMPETENSI DASAR

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA, ALAT,
BAHAN

kelompok.
 Menuliskan
hasilidentifikasi
ke dalam LKS
kelompok.
Mengomunikasikan
 Perwakilan siswa
dari setiap
kelompok diminta
untuk
memaparkan hasil
percobaan dan
hasil diskusi
mengenai
pengaruh
antibiotik.
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Archaebacteria dan Eubacteria

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit ( 2 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsive dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual,

konseptual,

prosedural

berdasarkan

rasa

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaa,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab
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fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4

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

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
1.1

Mengagumi,

Indikator

menjaga,

1.1.1 Menunjukkan rasa syukur

melestarikan keteraturan dan

pada Tuhan menurut agama

kompleksitas ciptaan Tuhan

yang

tentang ruang lingkup, objek

ciptaan-Nya

dan

mengagumkan.

permasalahan

menurut

agama

Biologi
yang

dianutnya

2.1

atas
yang

kebersihan

dan

kesehatan dalam diri siswa.

Berperilaku
disiplin;

1.1.1 Menjaga

dianutnya

ilmiah

(jujur;

tanggung

jawab;

peduli; santun; ramah

2.1.1 Menunjukkan
kerjasasama
melakukan kegiatan

perilaku
dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

Kompetensi Dasar

Indikator

kelompok dan percobaan.
lingkungan; gotong royong;
kerjasama;

cinta

responsive

dan

damai;
proaktif)

2.1.2 Menunjukkan
responsif
dalam

sikap

dan
kegiatan

proaktif
diskusi

dalam melalkukan percobaan

kelompok dan percobaan.

dan diskusi di dalam kelas

Menunjukkan perilaku

maupun di luar kelas.

santun dan bertanggung
jawab dalam berpendapat
dalam diskusi dan
percobaan serta presentasi.

3.4 Menerapkan prinsip klasifikasi
untuk

menggolongkan

archaebacteria

berdasarkan

cirri-ciri dan bentuk melalui
pengamatan secara teliti dan
sistematis.

3.4.1 Siswa mampu mengambar
struktur morfologi bakteri.
3.4.2 Siswa mampu menjelaskan
cara hidup bakteri.
3.4.3 Siswa mampu menjelaskan
peran

bakteri

dalam

kehidupan.
3.4.4 Siswa mampu melakukan
percobaan

pengamatan

bentuk bakteri di bawah
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Kompetensi Dasar

Indikator
mikroskop.
3.4.5 Siswa mampu menjelaskan
proses reproduksi bakteri.
Siswa mampu menganalisis
pengaruh

antibiotic

terhadap
perkembangbiakan bakteri.
4.4 Menyajikan data tentang cirri-

3.4.1 Siswa mampu menyajikan

ciri dan peran archaebacteria

data dalam bentuk tulisan

dan

mengenai tipe-tipe bakteri.

eubacteria

dalam

kehidupan berdasarkan hasil
pengamatan

dalam

4.4.2 Siswa mampu

bentuk

laporan tertulis.

mempresentasikan peranan
bakteri dalam kehidupan.

C. Tujuan pembelajaran
1.1.1.1 Melalui kegiatan refleksi siswa menunjukkan perilaku menghargai
keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan mengenai makhluk
hidup tingkat seluler sebagai tindakan pengamalan menurut ajaran
agama yang diantunya.
2.1.1.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa menunjukkan perilaku
disiplin, jujur, peduli, santun, cinta damai dan kerjasama dalam
menjalankan proses pembelajaran.
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2.5.1.1 Melalui kegiatan pengamatan siswa menunjukkan perilaku ramah
lingkungan, kerjasama, responsif dan proaktif dalam melakukan
percobaan.
3.5.1.1 Melalui studi literatur siswa mampu menjelaskan struktur tubuh
bakteri.
3.5.1.2 Melalui kegiatan tanya jawab siswa mampu siswa mampu
menjelaskan cara hidup bakteri.
3.5.1.3 Melalui diskusi kelompok siswa mampu menjelaskan peranan
bakteri dalam kehidupan.
3.5.1.1 Melalui kegiatan praktikum siswa mampu mengambarkan struktur
morfologi bakteri yang ditemukannya.
4.5.1.1 Melalui diskusi kelompok siswa mampu menyajikan data ciri-ciri
bakteri.
4.5.1.2 Melalui diskusi kelompok siswa mampu menganalisis peranan
bakteri dalam kehidupan.
D. Materi Pembelajaran
1. Archaebacteria
2. Eubacteria
3. Peranan Bakteri dalam Kehidupan

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Scientific

2. Model

: Discovery

3. Metode

: Diskusi, pengamatan, presentasi dan ceramah.
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F. Alat/Bahan, Media dan Sumber Pembelajaran
Alat/Bahan:
1. Laptop
2. Proyektor
3. Papan tulis
4. Speaker
5. Alat tulis

Media:
1. Video cirri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria
2. Gambar jenis-jenis Archaebacteria dan Eubacteria
3. Power point

Sumber:
1. Buku Biologi 1A kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas kelas

X semester 1 penerbit yudhistira.
2. Media online untuk mengakses jurnal, gambar dan video mengenai

bakteri.
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 ( 2 x 45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
Pendahuluan

Alokasi
Waktu

 Mengucapkan salam pembukaan
 Mengecek kehadiran siswa
 Doa pembuka

15 menit
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi

Pembelajaran

Waktu

 Guru
Apresepsi

menampilkan

gambar

jenis-jenis Archaebacteria dan
Eubacteriai
 Guru mengajukan pertanyaan
mengenai
gambar

perbedaan
Archaebacteria

antara
dan

Eubacteria.
 Guru
Orientasi

menyampaikan

tujuan

pembalajaran.
 Siswa diminta membagi diri
dalam kelompok yang terdiri
dari 4-5 siswa.

Inti



Menagamati

Siswa

diminta

mengamati 60 menit

video tentang jenis-jenis dan
ciri-ciri

Menanya

Archaebacteria

dan

Eubacteria


Siswa

diminta

pertanyaan

mengajukan

terkait

video

tentang jenis-jenis dan ciri-ciri
Archaebacteria dan Eubacteria
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Mencoba

yang telah ditayangkan


Guru

menjawab

pertanyaan

siswa


Secara

berkelompok

siswa

diminta mengaji informasi dari
jurnal maupun buku mengenai
struktur, ciri-ciri dan cara hidup
Menalar

archaebacteria dan eubacteria


Siswa

diminta

menganalisis

dalam bentuk tulisan peranan
bakteri dalam kehidupan, baik
yang merugikan maupun yang
Mengkomunikasikan

menguntungkan.


Setiap

kelompok

menunjuk

perwakilannya

untuk

mempresentasikan hasil kerja
Konfirmasi

kelompok.


Guru

mengklarifikasi

hasil

presentasi setiap siswa.
Penutup



Beberapa siswa diminta untuk
menyampaikan kesimpulan

15 menit
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Alokasi
Waktu


Kesimpulan

dari pembelajaran yang telah
dilakukan.



Guru mengajukan beberapa
pertanyaan

Evaluasi

terkait

dengan

materi yang telah dibahas guna
mengukur

sejauh

mana

pemahaman siswa.


Siswa diminta menyampaikan
refleksi

Refleksi

terkait

pembelajaran

proses

yang

telah

dilaksanakan


Siswa

diminta

mempelajari
Tindak lanjut

materi

jenis-jenis

untuk
terkait
bakteri,

perkembangbiakan bakteri dan
peranan

bakteri

guna

mendukung pemahaman siswa
untuk

percobaan

minggu

depan.
Pertemuan II
Pendahuluan

 Guru mengucapkan salam

15 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

 pembuka.
 Guru

mengecek

kehadiran

diminta

mengingat

siswa.
Apresepsi

 Siswa

kembali materi pertemuan I.
 Siswa

diminta

menjawab

pertanyaan guru terkait materi
pertemuan I.
Orientasi

 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran pada pertemuan
II.
 Siswa

diminta

duduk

perkelompok
 Guru
jenis

membagikan
bakteri

yang

undian
akan

diamati.
Inti
Mengamati

 Siswa diminta mencari dan 60 menit
mengamati bakteri di bawah
mikroskop.
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Waktu

 Siswa

diminta

mengejerjakan
Menalar

Alokasi

diminta

LKS

terkait

bentuk dan peranan bakteri
yang mereka peroleh.
 Setiap

kelompok

diminta

mempresentasikan
Mengkomunikasikan

hasil

pengamatan mengenai bentuk
dan

peranan

bakteri

yang

mereka peroleh.
Penutup
Kesimpulan

 Guru meminta beberapa siswa 15 menit
menyampaikan

kesimpulan

dari

pebelajaran

hasil

yangtelah dilakukan.
 Secara lisan, guru mengajukan
Evaluasi

beberapa pertanyaan
dengan

jenis

dan

terkait
peranan

bakteri guna mengukur sejauh
mana pemahaman siswa.
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Refleksi

Alokasi
Waktu

 Siswa diminta menyampaikan
refleksi
manfaat,

terkait

dengan

kesulitan

dan

perasaan yang mereka alami
selama
pembelajaran.

H. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes
b. Non tes
2. Bantuk Penilaian

a. Penilaian Kognitif
b. Penilaian Psikomotor
c. Penilaian Afektif
3. Bentuk Instrumen

a. Lembar Kerja Siswa
b. Rubik Penilaian
c. Pedoman Skoring

mengikuti
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I. Lampiran
1. Lembar Kerja Siswa (LKS)
2. Instumen Penilaian
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Lampiran 3 Perangkat Pembelajaan Tes
Kelompok :

a. Lembar Kerja Siswa

Anggota :

Lembar Kerja Siswa 1
Struktur, Cara Hidup dan Tipe Bakteri
A. Tujuan
1. Menjelaskan
2. Mengambarkan

B. Alat dan Bahan
1. Alat tulis
2. Jurnal
3. Buku paket Biologi X semester 1
4. Internet
C. Cara Kerja
1. Carilah informasi dari buku, jurnal dan sumber online mengenai
struktur, cara hidup dan peranan bakteri.
2. Diskusilah bersama kelompok untuk mengisi LKS.
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
D. Tugas
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1. Jelaskan komponen-komponen penyusun struktur tubuh bakteri!
2. Jelaskan proses reproduksi bakteri secara aseksual dan seksual!
3. Sebutkan tipe-tipe bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen dan cara
mendapatkan makanan!
4. Jelaskan tipe-tipe bakteri berdasarkan bentuk bakteri!

E. Jawaban
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Kelompok :
Anggota :

Lembar Kerja Siswa 2 (LKS)
Praktikum Mengamati Jenis-jenis Bakteri
A. Tujuan
Melalui pengamatan dan diskusi kelompok, siswa mampu:
1. Membedakan jenis-jenis bakteri.
2. Mengambarkan bentuk morfologi bakteri.
3. Menjelaskan peranan bakteri dalam kehidupan.
B. Alat dan Bahan
Alat:
1. Kertas HVS

4. Gelas benda

2. Alat tulis

5. Jarum ose

3. Mikroskop

6. Bunsen

7. Kamera

Bahan:
1. Suspensi bakteri

3. Alkohol 96%

2. Minyak emersi

4. Cat cristal violet

5. Larutan iodine
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C. Cara kerja
1. Bersihkan gelas benda dan gelas penutup dengan alkohol 96%.
2. Ambil bakteri uji sebanyak satu ose.
3. Buatlah pulasan bakteri di atas objek gelas dan dikeringkan serta
difiksasi dengan api.
4. Teteskan cat crystal violet dan didiamkan selama 60 detik.
5. Buang sisa cat dan mencuci sisanya dengan air mengalir.
6. Teteskan larutan iodine dan didiamkan selama 1-2 menit.
7. Kemudian cuci dengan air mengalir lalu ditetesi alkohol
didiamkan selama 20 detik.
8. Cuci kembali dengan air mengalir kemudian ditambahkan larutan
safranin didiamkan selama 10-12 detik.
9. Cuci kembali dengan air mengalir dan diangin-anginkan.
10. Amati objek di bawah mikroskop dengan perbesaran kuat (1000x)
menggunakan minyak immersi.
11. Kerjakan tugas di bawah ini.
D. Tugas
1. Gambarlah bakteri yang kalian peroleh pada tabel berikut:
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Jenis Bakteri

Bentuk

2. Jelaskan peranan bakteri yang kalian peroleh, baik peranan yang
menguntungkan

maupun

peranan

yang

merugikan

dalam

kehidupan!
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
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Lampiran 4 Instrumen Tes Tertulis
a. Kisi-kisi Soal Tes Tertulis
Sekolah

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: X MIPA

Indikator

4.5.1 Membedakan

C1

C2

C3

C4

C5

C6

√

bentuk morfologi

Bentuk

Kunci

soal

soal

jawaban

1,3, 4, 5,

PG

Terlampir

1

Essay

Terlampir

2,7,8

PG

Terlampir

14, 17,

PG

Terlampir

15

PG

Terlampir

16

PG

Terlampir

3

Essay

Terlampir

6
√

bakteri

4.5.2 Menjelaskan cara

No

√

hidup bakteri
4.5.3 Menjelaskan peran

√

bakteri dalam kehidupan

18,19
√
√
√
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Indikator

4.5.5 Menjelaskan

C1

C2

C3

C4

√

C5

No

Bentuk

Kunci

soal

Soal

Jawaban

C6

10

PG

Terlampir

20

PG

Terlampir

9, 11,

PG

Terlampir

Essay

Terlampir

proses reproduksi
bakteri

√

5.5.1 Menganalisis
pengaruh antibakteri
terhadap pertumbuhan
bakteri
5.5.2 Menjelaskan tipe-

√

tipe bakteri

12, 13
√

2
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Lampiran 5 Soal Tes Kognitif

SOAL TEST MATA PELAJARAN BIOLOGI
KELAS X MIPA

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat antara (a,b,c,d dan e)!

1. Mikroorganisme yang memiliki sel dengan dinding nonpeptidoglikan
dan ditemukan di lingkungan ekstrem seperti sumber air panas atau
kawah gunun berapi adalah…..
a. Monera
b. Eubakteria
c. Archaebakteria
d. Bakteri saprofit
e. Bakteri parasit
2. Mikroorganisme yang hidup ditempat dengan kadar garam tinggi
seperti air di Laut Mati dan Danau air asin adalah…...
a. Archaebacteria halofil
b. Archaebacteria metanogen
c. Archaebacteria termoasidofilik
d. Archaebacteria sulfolobus
e. Archaebacteria parasit
3. Yang termasuk bagian luar dari strukur bakteri adalah …
a. Nukleoid
b. Mesosom
c. Plasma sel
d. Membrane sel
e. Ribosom
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4. Bagian struktur bakteri yang berfungsi dalam pembelahan sel,
mengatur keluar masuknya zat dan memberi bentuk tubuh adalah…
a. Lapisan lendir
b. Dinding sel
c. Flagella
d. Fimbriae
e. Pili
5. Membrane sel bakteri berfungsi untuk…..
a. Melindungi sel
b. Pembelahan sel
c. Pergerakan sel
d. Menyusun bentuk sel
e. Mengatur transortasi zat
6. Bagian dalam tubuh bakteri yang terdapat kromosom dan DNA
adalah….
a. Membrane sel
b. Mesosom
c. Plasma sel
d. Sentriol
e. Vakuola
7. Pada kondisi lingkunganyang tidak sesuai beberapa bakteri akan
membentuk…..
a. Sitoplasma
b. DNA
c. Sitosol
d. Kromosom
e. Endospora
8. Sista merupakan struktur berselubung keras dan tebal yang dibentuk
bakteri apabila bakteri berada di kondisi lingkungan yang…..
a. Banyak mengandung sumber nutrien
b. Tidak sesuai dengan kemampuan bakteri bertahan hidup
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c. Sesuai dengan kemampuan bakteri bertahan hidup
d. Kondisi lingkungan yang kotor
e. Kondisi lingkungan yang bersih
9. Berdasarkan jumlah dan keduduakan flagella, bakteri diklasifikasikan
menjadi lima kelompok. Salah satunya adalah bakteri peritrik yang
merupakan…
a. Bakteri yang tidak memiliki flagela
b. Bakteri yang memiliki flagella di salah satu ujung tubuh
c. Bakteri yang memiliki flagella di kedua ujung tubuh
d. Bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan tubuh
e. Bakteri yang memiliki sejumlah flagella di salah satu ujung
tubuh
10. Bakteri bereproduksi secara aseksual dan seksual, proses reproduksi
aseksual dilakukan dengan cara….
a. Konjugasi
b. Fagositosis
c. Pembelahan biner
d. Pembentukan endospora
e. Pelekatan pili
11. Tipe bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen dibedakan menjadi dua
yaitu aerob dan anaerob, salah satu contoh bakteri anaerob adalah…..
a. Streptococcus
b. Nitrobacter
c. Acetobakter
d. Nitrosococcus
e. Nitrosomonas
12. Tipe bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan dibedakan
menjadi dua yaitu bakteri heterotrof dan autotrof, salah satu contoh
bakteri heterotrof adalah…..
a. Nitrosomonas
b. Staphylococcus epidermidis
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c. Mycobacterium tuberculosis
d. Nitrococcus
e. Bacteriopurpurin
13. Tipe bakteri berdasarkan bentuk bakteri dibedakan menjadi tiga,salah
satunya adalah Streptokokus yang merupakan bakteri…..
a. Tersusun dari satu kokus
b. Berbentuk koma
c. Tersusun dari 8 kokus membentuk kubus
d. Kokus bergandengan panjang seperti rantai
e. Berbentuk spiral halus
14. Bakteri yang berperan dalam pembuatan keju adalah…..
a. Staphylococcus epidermidis
b. Streptococcus lactis
c. Clostridium sp.
d. Staphylococcus aureus
e. Rhizobium sp.
15. Peranan bakteri Rhizobium leguminosarum dalam pertanian adalah
a. Sebagai bahan pembasmi hama
b. Pembentukan sumber nutrisi
c. Pembuatan pupuk
d. Menyuburkan tanah
e. Pembusukan zat sisa
16. Dalam proses denitrifikasi, bakteri nitrifikasi akan mengubah protein
hewan dan tumbuhan menjadi senyawa yang lebih kecil yaitu…..
a. Nitrat
b. Karbohidrat
c. Asam amino
d. Urea
e. Nitrogen
17. Bakteri yang menyebabkan penyakit diare pada manusia adalah
a. Salmonella typhii
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b. Bacillus coli
c. Clostridium tetani
d. Vibrio cholera
e. Streptococcus pneumoniae
18. Bakteri Ralstonia solanacearum merupakan salah satu bakteri yang
menyebabkan layu pada tanaman.....
a. Tembakau
b. Timun
c. Teh
d. Tomat
e. Terong
19. Acetobacter adalah salah satu bakteri yang berperan dalam bidang
industry yaitu untuk pengolahan…
a. Keju
b. Yogurt
c. Aseton
d. Alkohol
e. Cuka
20. Salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme
adalah dengan menggunakan…..
a. Zat nutrient
b. Media pertumbuhan
c. Antibiotik
d. Senyawa enzimatis
e. Aquades
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B. Jawablah soal uraian berikut ini dengan jelas dan tepat!
1. Jelaskan struktur bakteri bagian luar dan dalam!
2. Sebutkan 2 tipe-tipe bakteri beserta penjelasannya!
3. Jelaskan peranan bakteri yang menguntungkan dalam bidang berikut
ini:
a. Bidang industri
b. Bidang kedokteran
c. Bidang pertanian
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Kunci jawaban
A. Pilihan Ganda
1. C

6. C

11. A

16. A

2. A

7. E

12. C

17. B

3. D

8. B

13. D

18. D

4. B

9. D

14. A

19. E

5. E

10. C

15. D

20. C

B. Essay
1. Struktur bakteri bagian luar tersusun dari dinding sel dan membrane
sel. Dinding sel bakteri disusun oleh peptidoglikan yang berfungsi
member bentuk, bahan pelindung, mengatur keluar masuknya zat
dan berperan dalam pembelahan sel. Membran sel atau membrane
plasma bakteri tersusun dari protein dan lemak yang berfungsi
mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel.
2.Tipe-tipe bakteri digolongkan menjadi:
a. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibedakan menjadi
bakteri

aerob

menggunakan

dan

anaerob.

oksigen

bebas

Bakteri
dari

aerob

berespirasi

udara

contohnya

Nitrosococcus.
b. Berdasarkan cara mendapatkan makanan, dibedakan menjadi
bakteri heterotrof dan bakteri autrotof. Bakteri heterotrof adalah
bakteri yang memperoleh karbon dari senyawa organik
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organisme

lain.

Bakteri

autrotrof

adalah

bakteri

yang

mendapatkan makanan dari bahan organic, kebutuhan karbon
terutama diperoleh dari gas CO2.
3. Peranan bakteri yang menguntungkan dalam bidang:
a. Bidang industri makanan bakteri perperan dalam fermentasi
bahan makanan, seperti pembentukan asam cuka dalam proses
fermentasi larutan gula yang difermentasi dengan bantuan
bakteri Acetobacter.
b. Bidang kedokteran, sebagian besar bakteri dimanfaatkan untuk
menghasilkan antibiotik dan juga vaksin.
c. Bidang pertanian, bakteri berperan sebagai decomposer dan
menguraikan senyawa organik kompleks menjadi sneyawa
yang lebih sederhana seperti karbon dioksida, nitrat dan sulfat.
Aktivitas bakteri mengakibatkan kembalinya unsure hara ke
tanah dan gas ke atmosfer.
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c. Rubrik Penilaian Kognitif
Jenis Soal

Soal

Skor Aspek

PG

1, 2, 3, 4,

40

5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,

Apabila peserta didik menjawab dengan
benar. Setiap soal memiliki point 2

0

Apabila peserta didik menjawab salah

20

Apabila peserta didik menjawab soal dengan

12, 13,14,
15, 16, 17,
18, 19 dan
20
Essay

1

tepat dan lengkap sesuai teori maupun
penjelasan dari guru yang meliputi struktur
bakteri bagian luar dan dalam
10

Apabila peserta didik menjawab soal tidak
lengkap dan hanya menyebutkan satu aspek
dari struktur bakteri

5

Apabila peserta didik tidak menjelaskan
jawaban soal dan hanya menyebutkan poinpont dari struktur bakteri

0

Apabila peserta didik menjawab soal tidak
tepat
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Jenis Soal

Soal

Skor Aspek

2

20

Apabila peserta didik menjawab soal dengan
tepat dan lengkap sesuai teori maupun
penjelasan dari guru mengenai tipe-tipe
bakteri dan penjelasannya

15

Apabila peserta didik menjawab soal tidak
lengkap dan hanya mendekati jawaban yang
benar dari tipe-tipe bakteri dan
penjelasannya

10

Apabila peserta didik menjawab soal tidak
lengkap dan hanya menyebutkan kurang dari
dua aspek mengenai tipe-tipe bakteri

5

Apabila peserta didik tidak menjelaskan
jawaban soal dan hanya menyebutkan poinpoint dari tipe bakteri

0

Apabila peserta didik menjawab soal tidak
tepat

3

20

Apabila peserta didik menjawab soal dengan
tepat dan lengkap sesuai teori maupun
penjelasan dari guru mengenai peran bakteri
yang menguntungkan

15

Apabila peserta didik menjawab soal tidak
lengkap dan hanya mendekati jawaban yang
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benar mengenaik peran bakteri yang
menguntungkan
10

Apabila peserta didik menjawab soal tidak
lengkap dan hanya menyebutkan satu aspek
peranan bakteri

5

Apabila peserta didik tidak menjelaskan
jawaban soal dan hanya menyebutkan poinpont dari tipe bakteri

0

Apabila peserta didik menjawab soal tidak
tepat

d. Penilaian Kognitif
No

Nama
Siswa

Butir soal
1

2

3

4

5

6

Skor
1
2
3
4
5
Dst

Jumlah Nilai
7

8

9

10 Skor

Siswa
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Penilaian =

x 100

Jumlah skoring maksimal 100

e. Daftar Nilai Pengetahuan
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN KELAS X
MATERI ARCHAEBACTERIA DAN EUBACTERIA
Nama Siswa

Bentuk Penialaian
A1

A2

Keterangan :
A1

: LKS 1

A2

: LKS 2

A3

: Tes Kognitif

UTS

: Ulangan Tengah Semester

UAS

: Ulangan Tengah Semester

A3

UTS

Rata-Rata
UAS
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Lampiran 6 Instrumen Non-Tes
a. Penilaian Afektif
Nama
Siswa

Aspek Penilaian
Kritis

Proaktif Responsif Bertanggung Santun
jawab

Skor
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Penilaian

x 100

Kriteria Penilaian :
Rentang Nilai

Kriteria

85 – 100

A : Sangat Baik

75 – 84

B : Baik

65 – 74

C : Cukup

55 – 64

D : Kurang

< 54

E : Sangat Kurang

b. Rubik Penilaian Afektif
Aspek
Kritis

Skor
1

Keterangan
Tidak mampu menangapi masalah
dengan masuk akal. Tidak dapat
menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan.

2

Jarang menangapi masalah dengan
masuk akal. Jarang mengambil
kesimpulan dari suatu permasalahan

3

Mampu menangapi masalah dengan
masuk akal. Mampu mengambil
kesimpulan dari suatu permasalahan.

Proaktif

1

Tidak pernah mengajukan
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Aspek

Skor

Keterangan
pertanyaan mengenai materi yang
belum dipahami. Tidak mampu
melakukan suatu hal tanpa disuruh.

2

Jarang mengajukan pertanyaan
mengenai materi yang belum
dipahami. Terkadang melakukan
suatu hal tanpa disuruh.

3

Sering mengajukan pertanyaan
mengenai materi yang belum
dipahami. Mampu melakukan suatu
hal tanpa disuruh.

Responsif

1

Tidak pernah menjawab pertanyaan
dari guru, tidak menanggapi
pendapat sesama.

2

Jarang menjawab pertanyaan dari
guru, jarang menanggapi pendapat
dari sesama.

3

Sering menjawab pertanyaan dari
guru, sering menanggapi pendapat
dari sesama.

Bertanggung jawab

1

Tidak mau mengakui kesalahan,
sering mengerjakan tugas tidak tepat
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Aspek

Skor

Keterangan
waktu.

2

Mengakui kesalahan dengan
menuduh orang lain. Jarang
mengerjakan tugas tepat waktu.

3

Mampu mengakui kesalahan tanpa
menuduh orang lain, mengerjakan
tugas tepat waktu.

Santun

1

Tidak menghargai sesama dan orang
yang lebih tua, tidak mau menerima
pendapat orang lain. Sering berbicara
kasar dan kotor. Tidak mau ditegur

2

Jarang menghargai sesama dan orang
yang lebih tua, sering mengkritik
pendapat orang lain, terkadang
berbicara kotor dan kasar. Sulit
ditegur

3

Mampu menghargai sesama dan
orang yang lebih tua, mampu
menghargai pendapat orang lain,
tidak berbicara kasar dan kotor.
Mampu menerima teguran.
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c. Penilaian Psikomotorik
Lembar penilaian presentasi
Kelompok

Aspek Penilaian
Isi

Kerjasama

Materi

Penilaian

Total

Keberanian

Kemampuan

Berpendapat

Menjawab

x 100

Kriteria Penilaian :
Rentang Nilai

Kriteria

85 – 100

A : Sangat Baik

75 – 84

B : Baik

65 – 74

C : Cukup

55 – 64

D : Kurang

< 54

E : Sangat Kurang

Skor
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d. Rubik Penilaian Psikomotorik
Aspek Penilaian
Isi Materi

Skor
1

Indikator
Materi tidak tepat dan tidak jelas, sumber
pengambilan materi tidak terpercaya.

2

Materi kurang jelas dan kurang tepat,
sumber pengambilan materi kurang
terpercaya.

3

Materi tepat dan jelas, sumber pengambilan
materi terpercaya.

Kerjasama

1

Setiap anggota kelompok bekerja secara
individu, anggota saling melempar tugas.
Tidak ada komunikasi antar anggota, tidak
ada pembagian tugas.

2

Komunikasi antar anggota kurang,
pembagian tugas kurang merata. Anggota
kurang bertanggung jawab atas tugasnya.

3

Komunikasi antar anggota berjalan dengan
baik, ada pembagian tugas secara merata.
Tidak ada anggota yang melempar tugas.

Keberanian
Berpendapat

1

Tidak bisa mengemukakan pendapat
mengenai materi yang diangkatnya, tidak
mampu menjawab pertanyaan dari
kelompok lain.
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2

Ragu-ragu dalam mengemukakan pendapat,
kurang bisa menjawab pertanyaan dari
kelompok lain.

3

Mampu mengemukakan pendapat dengan
tegas dan jelas, mampu menjawab
pertanyaan dari kelompok lain.

Kemampuan

1

menjawab

Tidak mampu menjawab pertanyaan ari
kelompok lain dengan tepat dan jelas.
Berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan.

2

Kurang jelas dalam menjawab pertanyaan
dari kelompok lain. Jawaban yang diberikan
kurang tepat.

3

Mampu menjawab pertanyaan dari
kelompok lain dengan tepat dan jelas.
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Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian
Hasil Uji Daya Hambat Bakteriostatik dari Ekstrak Buah Tomat Rebus
Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus epidermidis
A

A

Uji aktivitas antibakteri ekstrak rebus Uji aktivitas antibakteri ekstrak segar
konsentrasi 75%.

konsentrasi 75%

Keterangan

Keterangan

A : Zona hambat pertumbuhan A : Zona hambat pertumbuhan
bakteri

bakteri
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A

A

Uji aktivitas antibakteri ekstrak rebus Uji aktivitas antibakteri ekstrak segar
konsentrasi 50%

konsentrasi 50%

Keterangan

Keterangan

A : Zona hambat pertumbuhan A : Zona hambat pertumbuhan
bakteri

bakteri
A

A

Uji aktivitas antibakteri ekstrak rebus Uji aktivitas antibakteri ekstrak segar
konsentrasi 25%

konsentrasi 25%

Keterangan

Keterangan

A : Zona hambat pertumbuhan A : Zona hambat pertumbuhan
bakteri

bakteri
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A

Uji aktivitas antibakteri dengan Uji aktivitas
kontrol positif
kontrol negatif
Keterangan
A : Zona hambat pertumbuhan
bakteri

antibakteri

dengan

B
B

Uji aktivitas antibakteri ekstrask
rebus konsentrasi 24%
Keterangan
B
:
bakteri
Staphylococcus
epidermidis

Uji aktivitas antibakteri ekstrak Segar
konsenreasi 24%
Keterangan
B
:
bakteri
Staphylococcus
epidermidis
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Lampiran 8 Penghitungan Statistika
1. Hasil spss normalitas ekstrak segar
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
uji_aktivitas_anti
bakteri
N

24

Normal Parameters

a

Mean

.4700

Std. Deviation
Most Extreme Differences

.59931

Absolute

.265

Positive

.265

Negative

-.216

Kolmogorov-Smirnov Z

1.299

Asymp. Sig. (2-tailed)

.069

a. Test distribution is Normal.

2. Hasil spss ekstrak panas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
uji_aktivitas_anti
bakteri
N
Normal Parameters

24
a

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

.5562
.59730

Absolute

.277

Positive

.277

Negative

-.176
1.356
.050
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3. Homogenitas eks panas
Test of Homogeneity of Variance

a

Levene Statistic
uji_aktivitas_antibakteri

df1

df2

Based on Mean

256.615

4

15

.000

Based on Median

172.536

4

15

.000

172.536

4

4.102

.000

254.181

4

15

.000

Based on Median and with
adjusted df
Based on trimmed mean

a. uji_aktivitas_antibakteri is constant when ekstrak_tomat_rebus = K -. It has been omitted.

4. Homogenitas eks segar
Test of Homogeneity of Variances
uji_aktivitas_antibakteri
Levene Statistic

df1

138.955

df2
5

Sig.
18

.000

5. Kruskal waliis eks segar
Ranks
ekstrak
_tomat_
segar
uji_aktivitas_antibakteri

Sig.

N

Mean Rank

S1

4

8.75

S2

4

14.12

S3

4

18.00

S4

4

17.12

K-

4

3.50

K+

4

13.50

Total

24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115

a,b

Test Statistics

uji_aktivitas_anti
bakteri
Chi-Square

12.230

df

5

Asymp. Sig.

.032

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
ekstrak_tomat_segar

6. Kruskal waliis eks panas
Ranks
ekstrak
_tomat_
panas
uji_aktivitas_antibakteri

4

8.50

R2

4

12.50

R3

4

18.50

R4

4

18.50

K-

4

3.50

K+

4

13.50

a,b

Test Statistics

uji_aktivitas_anti
bakteri

Df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test

Mean Rank

R1

Total

Chi-Square

N

13.871
5
.016

24
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a,b

Test Statistics

uji_aktivitas_anti
bakteri
Chi-Square

13.871

Df

5

Asymp. Sig.

.016

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
ekstrak_tomat_panas

Nilai F penghitungan exel ekstrak panas
ANOVA
Source of
Variation
Between Groups
Within Groups
Total

SS
1.449783
3.883067

df

5.33285

MS
F
P-value
F crit
5 0.289957 0.896065 0.514035 3.105875
12 0.323589
17

Ekstrak segar
Source of
Variation
Between
Groups
Within Groups

1.122444
3.946267

5 0.224489 0.682637 0.645406 3.105875
12 0.328856

Total

5.068711

17

SS

df

MS

F

P-value

F crit

