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ABSTRAK
Minyak atsiri daun kemangi (Ocimum basilicum L.) memiliki daya
antibakteri terhadap bakteri. Senyawa yang terkandung dalam daun kemangi yang
mempunyai aktivitas antibakteri adalah sitral dan neral. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kandungan komponen kimia melalui uji fitokimia, potensi
antibakteri dari minyak atsiri daun kemangi dalam menghambat pertumbuhan
Propionibacterium acnes, Konsentrasi Hambat Minimum (KHM), dan Konsentrasi
Bunuh Minimum (KBM).
Jenis penelitian ini adalah eksperimental. Tahapan penelitian meliputi uji
daya antibakteri minyak atsiri daun kemangi dengan beberapa variasi konsentrasi
yang didasari oleh uji pendahuluan, yaitu 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v, dan 10% v/v
dengan metode difusi kertas cakram. Selanjutnya, dilakukan penentuan nilai KHM
dengan metode pour plate dan KBM dengan metode streak plate. Data yang
diperoleh dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) SPSS 18.
Sebelumnya, data diuji normalitas dan homogenitasnya menggunakan uji
normalitas Shapiro-Wilk, dilanjutkan uji homogenitas Levene. Apabila diperoleh
hasill yang berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji Least Significant Difference
(LSD) dengan taraf kepercayaan α = 0,05.
Berdasarkan hasil penelitian, komponen utama penyusun minyak atsiri daun
kemangi adalah neral, sitral, α-humulene, β-caryophyllene, linalool, dan
germacrene-d. Selain itu, minyak atsiri daun kemangi mempunyai aktivitas
antibakteri terhadap pertumbuhan P. acnes. Nilai KHM dan KBM minyak atsiri
daun kemangi terhadap pertumbuhan P. acnes berturut-turut adalah 2% v/v dan
3,5% v/v.
Kata

kunci:

fitokimia, antibakteri, minyak
Propionibacterium acnes
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PHYTOCHEMICAL SCREENING AND IN-VITRO ANTIBACTERIAL
ACTIVITY OF SWEET BASIL LEAVES (Ocimum basilicum L.) ESSENTIAL
OIL AGAINST Propionibacterium acnes ATCC 11827
Intan Putri Hapsari
Sanata Dharma University
141434028
ABSTRACT

Sweet basil leaves (Ocimum basilicum L.) essential oil has antibacterial
power against bacteria. The compounds which can be found in sweet basil leaves
are citral and neral. Both of them have been recognized as antibacterial
compounds. The objective of this research was to find evaluate the chemical
compounds using phytochemical screening, the antibacterial properties of sweet
basil essential oil against Propionibacterium acnes, Minimum Inhibitory
Concentration (MIC), and Minimum Bactericidal Concentration (MBC).
This research was an experimental study design. Research was started with
determining antibacterial activity of solutions containing 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v,
and 10% v/v sweet basil leaves essential oil, which based on pre-assay, using disc
diffusion method. The MIC was assessed using pour plate method. Lastly, the MBC
was assessed using streak plate method. Data were analyzed using the one-way
analysis of variance (ANOVA) SPSS 18. Previously, data were tested for normality
and homogeneity of variance, using Shapiro-Wilk and Levene tests, respectively. If
there were statistically significant differences between group means as determined
by one-way ANOVA, then follow-up test was needed by running Least Significant
Difference at 5-percent level.
The results revealed the main chemical compounds of sweet basil essential
oil are neral, sitral, α-humulene, β-caryophyllene, linalool, and germacrene-d.
Furthermore, sweet basil essential oil showed antibacterial activity against P.
acnes growth. The MIC and MBC values for sweet basil essential oil against P.
acnes were 2% v/v and 3,5% v/v, respectively.
Keywords:

phytochemical, antibacterial,
Propionibacterium acnes
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tren kecantikan selalu berkembang dari masa ke masa. Wanita selalu
mengikuti tren kecantikan karena kebutuhan untuk merawat diri. Kecantikan tidak
hanya sekadar memoles tubuh dengan kosmetik, tetapi perawatan tubuh juga
merupakan hal yang penting dalam kecantikan. Wanita selalu mengikuti tren
kecantikan karena kebutuhan untuk merawat diri. Oleh karena itu, penelitian di
bidang kecantikan banyak dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk
perawatan diri.
Bagian tubuh wanita yang selalu diutamakan dalam perawatan yaitu wajah.
Wajah merupakan aspek penting dari wanita. Banyak produk perawatan wajah yang
ada di pasaran. Salah satu produk perawatan wajah yang memiliki peran penting
adalah serum. Serum adalah produk perawatan yang dapat diaplikasikan setelah
membersihkan wajah tetapi sebelum memakai pelembab. Tujuan pemberian serum
yaitu agar kandungan bermanfaat yang ada dalam serum dapat diserap langsung
oleh kulit wajah. Serum dibuat dari molekul yang kecil sehingga komposisi aktif
dalam konsentrasi tinggi di dalamnya dapat diserap ke dalam kulit. Serum biasanya
terdiri dari dua jenis, yaitu serum berbahan dasar air dan juga serum berbahan dasar
minyak (Waiters, 2016). Akhir-akhir ini, serum berbahan dasar minyak sedang
diminati. Hal tersebut dikarenakan komponen penyusun minyak yang ada di
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dalamnya memberikan efek merawat wajah yang diberikan menjadi lebih efektif
dan relatif cepat.
Penggunaan serum banyak ditemukan salah satunya pada perawatan untuk
kulit berjerawat. Jerawat muncul disebabkan oleh empat faktor yaitu kelenjar
minyak yang terlalu aktif, penyumbatan pori-pori, aktivitas bakteri kulit, dan
peradangan (Fauzi dkk, 2012). Bakteri-bakteri penyebab jerawat yaitu
Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, dan S. epidermidis. Di antara
bakteri-bakteri tersebut P. acnes memiliki peranan paling penting dalam
perkembangan jerawat. P. acnes adalah bakteri gram positif anaerob yang toleran
terhadap udara yang merupakan flora normal pada kulit. P. acnes menghasilkan
berbagai molekul biologis dan enzim yang berperan sebagai agen peradangan pada
jerawat (Pothitirat et al., 2010).
Salah satu penyusun utama dari serum berbahan dasar minyak adalah minyak
atsiri. Selama berabad-abad, orang-orang telah menggunakan minyak atsiri untuk
memelihara kesehatan dan mengobati penyakit ringan. Minyak atsiri tumbuhtumbuhan ini dapat digunakan dalam beragam cara salah satunya adalah dijadikan
serum. Serum memiliki konsentrasi tinggi sehingga efek yang dihasilkan akan
sangat kuat. Oleh karena itu, perlu dilarutkan atau diencerkan dalam
penggunaannya. Di dalam kandungan serum, minyak atsiri merupakan salah satu
komposisi penting yang telah dilarutkan.
Antibakteri natural mengalami peningkatan perhatian karena keefektifannya
begitu juga karena meningkatnya permintaan pasar terhadap produk yang bebas
dari tambahan senyawa kimia buatan. Minyak atsiri memiliki efek antibakteri
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sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen yang tumbuh di
wajah. Selain sebagai antibakteri, minyak atsiri juga memiliki efek lain seperti
aktivitas sebagai anti-inflamasi sehingga baik untuk kulit (Saputri dan Zahara,
2016). Dalam penanganan kulit berjerawat, diperlukan minyak atsiri yang memiliki
aktivitas antibakteri.
Salah satu tanaman yang menarik untuk diteliti adalah kemangi (Ocimum
basilicum L.). Tanaman yang sering dijadikan lalapan ini diduga memiliki efek
sebagai antibakteri. Kemangi mengandung minyak atsiri yang memberikan aroma
yang khas. Hasil penelitian Wulanjati (2012) dalam Yosephine dkk. (2013)
menyatakan bahwa komponen utama yang terdapat dalam minyak atsiri daun
kemangi adalah geranial atau E-sitral (43,74%), neral atau Z-sitral (31,19%),
linalool (7,03%), nerol (6,93%), dan geraniol (4,62%).
Hasil penelitian Maryati, dkk. (2007) menyatakan bahwa minyak atsiri daun
kemangi

(Ocimum

basilicum)

memiliki

aktivitas

antibakteri

terhadap

Staphylococcus aureus dan Estherichia coli dengan konsentrasi bunuh Minimum
0,5% dan 0,25% v/v dan hasil penelitian Thaweboon et al. (2009) menyatakan
bahwa minyak atsiri Ocimum americanum memiliki aktivitas antimikroba terhadap
Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, dan Candida albicans dengan
Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) masing-masing 0,08%, 0,3%, dan 0,08% v/v.
Penelitian lain yang menggunakan daun kemangi sebagai antibakteri juga
sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ekstrak daun kemangi mempunyai
pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes ditunjukkan
dengan adanya zona hambat dari konsentrasi 15% sampai 45% (Septiandari, dkk.,
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2016). Selain itu, berdasarkan penelitian Saputri dan Zahara (2016) minyak atsiri
daun kemangi juga memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi sehingga selain
berperan sebagai antibakteri juga dapat mengurangi efek inflamasi yang
diakibatkan oleh P. acnes.
Berdasarkan penjabaran tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk
menemukan aktivitas antibakteri daun kemangi terhadap P. acnes yang dapat
dijadikan sebagai salah satu potensi penyusun serum wajah. Pengendalian
pertumbuhan P. acnes diharapkan dapat mengurangi jerawat yang menginfeksi
wajah. Minyak atsiri dipilih karena kandungan di dalamnya memiliki aktivitas
antibakteri, masih mudah untuk ditemukan, serta memiliki efek antiinflamasi yang
dapat mengurangi inflamasi yang disebabkan oleh P. acnes.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin diteliti yaitu:
1.

Apa saja komponen kimia penyusun minyak atsiri daun kemangi (Ocimum
basilicum L.) yang dapat ditemukan melalui uji fitokimia?

2.

Apakah minyak atsiri daun kemangi (Ocimum basilicum L.) memiliki
aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes?

3.

Berapa Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum

basilicum

L.)

yang

dapat

menghambat

pertumbuhan

Propionibacterium acnes?
4.

Berapa Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum basilicum L.) yang dapat membunuh Propionibacterium acnes?
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk:
1.

Mengetahui komponen kimia penyusun minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum basilicum L.) uji fitokimia.

2.

Menguji adanya aktivitas antibakteri minyak atsiri daun kemangi (Ocimum
basilicum L.) terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes.

3.

Menguji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum

basilicum

L.)

yang

dapat

menghambat

pertumbuhan

Propionibacterium acnes.
4.

Menguji Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum basilicum L.) yang dapat membunuh Propionibacterium acnes.

D. Manfaat Penelitian
1.

Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang potensi antibakteri
dari kandungan fitokimia dari daun kemangi dan cara ekstraksi tanaman
untuk pengujian antibakteri.

2.

Bagi Guru
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan materi
pembelajaran biologi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X
semester ganjil dalam materi Kingdom Monera.
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3.

Bagi Siswa
Penelitian ini dapat diaplikasikan oleh para siswa dalam praktikum
tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Dengan begitu para siswa bisa
memiliki pemahaman lebih dalam menangani bakteri dengan bahan alami.

4.

Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan informasi ilmiah tentang manfaat minyak atsiri daun
kemangi (Ocimum basilicum L.) yang dapat digunakan sebagai antibakteri.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Kemangi (Ocimum basilicum L.)

1.

Klasifikasi Kemangi (Ocimum basilicum L.)
Klasifikasi tanaman Ocimum basilicum L. secara ilmiah dapat dilihat
pada Tabel 2.1 di bawah ini.
Tabel 2.1 Klasifikasi ilmiah kemangi (Ocimum basilicum L.)
Klasifikasi Kemangi (Ocimum basilicum L.)
Kingdom
Plantae
Subkingdom
Tracheobionta
Superdivisi
Spermatophyta
Divisi
Magnoliophyta
Kelas
Magnoliopsida
Subkelas
Asteridae
Ordo
Lamiales
Famili
Lamiaceae
Genus
Ocimum L.
Spesies
Ocimum basilicum L.
Sumber: Kartesz, 2013

2.

Deskripsi Kemangi (Ocimum basilicum L.)
Kemangi merupakan tanaman berupa semak dengan tinggi mencapai
60 cm dengan batang berkayu, berbentuk bulat, dan bercabang. Daun tunggal,
berbentuk bulat telur, dengan panjang 1-5 cm, dan letaknya berhadapan.
Bunga berbentuk malai, daun pelindung bebentuk elips, dan berwarna hijau.
Kelopak bunga berbentuk ginjal dan berambut. Benang sari berwarna kuning,
sedangkan kepala sari berwarna kuning kecoklatan. Putik bercabang dua,

7
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berwarna ungu dan kepala putik berwarna putih. Mahkota bunga berbibir dua
dan berwarna putih (Agromedia, 2008).

Gambar 2.1 Tanaman kemangi
Sumber: D. Doel Soejarto, PhD, University of Illinois at Chicago
Kegunaan daun kemangi yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengobati
bau badan dan keringat, bau mulut, badan lesu, ejakulasi primer, peluruh gas
perut, peluruh haid, peluruh ASI, panas dalam dan sariawan (Hariana, 2008).
Minyak atsiri daun kemangi mengandung 1,8-cineole, eugenol, limonen,
ocimene, geranial, cis-3-hexenol, citronellol, alpha-terpienol, comphor,
methyleugenol, methyl cinnamate, dan linalool (Khare, 2004).

B.

Minyak Atsiri

1.

Minyak Atsiri
Minyak atsiri merupakan salah satu jenis minyak nabati yang
multimanfaat. Minyak atsiri berupa cairan kental yang dapat disimpan pada
suhu ruangan. Minyak atsiri dapat diperoleh dari berbagai bagian tanaman
seperti daun, bunga, buah, biji, kulit biji, batang, akar, atau rimpang. Secara
kimia, minyak atsiri tersusun dari berbagai macam komponen yang secara
garis besar terdiri dari kelompok terpenoid dan fenil propana.
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Ciri dari minyak atsiri adalah mudah menguap dan beraroma khas.
Selain itu, minyak atsiri apabila dibiarkan terlalu lama maka warnanya akan
berubah kecoklatan karena terjadi proses oksidasi. Untuk mencegah oksidasi,
minyak atsiri sebaiknya disimpan pada tempat yang sejuk dan kering dalam
wadah yang tertutup rapat. Umumnya minyak atsiri larut dalam pelarut
organik dan tidak larut dalam air (Syahbana, 2010).
Mutu minyak atsiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari
pemilihan varietas, kondisi bahan baku, peralatan, metode penyulingan, serta
cara penyimpanan produk. Jika semua persyaratan tersebut tidak terpenuhi,
hasil dari produk minyak atsiri yang didapat tidak akan sesuai. Berikut
beberapa faktor yang mempengaruhi mutu minyak atsiri:
a.

Bahan baku
Bahan baku akan menentukan kualitas minyak atsiri. Kondisi
bahan yang optimal mempengaruhi mutu minyak atsiri, misalnya cara
pemetikan yang sesuai dan penentuan tingkat ketuaan bahan.

b.

Penanganan pascapanen
Penanganan pasca panen minyak atsiri tidak sama untuk setiap
bagiannya, baik daun, bunga, batang, kulit, rimpang, atau bijinya.
Ketidakseragaman penanganan pascapanen akan mengurangi mutu
minyak atsiri.

c.

Proses produksi
Seperti halnya pada penyediaan bahan baku dan penanganan
pascapanen, kesalahan dalam proses produksi atau pengolahan akan
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menimbulkan efek negatif. Kesalahan produksi dapat menurunkan
rendeman dan kualitas minyak atsiri yang dihasilkan.
d.

Penyimpanan
Minyak atsiri sebaiknya disimpan dalam kemasan botol kaca
berwarna gelap dan tertutup rapat. Minyak atsiri yang disimpan dalam
wadah logam dapat mengakibatkan perubahan warna minyak dari
jernih hingga kecoklatan karena adanya reaksi karat dari logam
(Syahbana, 2010).

2.

Destilasi Minyak Atsiri
Isolasi minyak atsiri dari suatu bahan alam dapat dilakukan dengan cara
ekstraksi menggunakan pelarut organik atau dengan penyulingan. Terdapat
tiga cara yang biasa dilakukan untuk mengambil komponen minyak atsiri,
yaitu destilasi, ekstraksi memakai pelarut, dan pengaliran udara atau aerasi.
Cara yang lazim digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri adalah dengan
penyulingan (Kardinan, 2005). Destilasi atau penyulingan adalah proses
pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari dua macam
campuran, berdasarkan titik uapnya dan proses ini dilakukan terhadap minyak
atsiri yang tidak larut air (Guenther, 2006). Terdapat tiga jenis destilasi
minyak atsiri yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan bahan yang akan
didestilasi. Tiga metode destilasi minyak atsiri menurut Sastrohamidjojo
(2004), yaitu:
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a.

Destilasi air
Metode destilasi dengan air, bahan-bahan tanaman yang didestilasi

langsung terkena dasar ketel dan air mendidih. Bahan tersebut mengapung di
atas air atau tenggelam secara sempurna, tergantung dari berat jenis dan bahan
yang didestilasi. Sesuai untuk simplisia kering yang tidak rusak dengan
pendidihan, misalnya bunga atau daun yang mudah bergerak di dalam air dan
tidak mudah rusak oleh panas uap air.
b.

Destilasi uap
Metode ini pada prinsipnya sama dengan air dan uap kecuali air tidak

diisikan ke dalam ketel atau labu. Bahan tanaman berinteraksi dengan uap air
panas dengan tekanan lebih dari 1 atm. Uap dipisahkan melalui pipa uap
bertingkat yang berpori yang terletak di bawah bahan dan uap bergerak ke
atas melalui bahan terletak di atas saringan. Metode ini digunakan untuk
bahan yang mengandung minyak atsiri dengan titik didih tinggi.
c.

Destilasi uap dan air
Pada metode destilasi uap dan air, bahan tanaman tidak mengalami

kontak langsung dengan dasar ketel karena diletakkan dalam angsang alat
destilasi. Ketel suling diisi dengan air sampai permukaan air tidak berada jauh
di bawah angsang. Ciri khas metode ini adalah uap yang selalu dalam keadaan
basah, jenuh, dan tidak terlalu panas. Metode ini digunakan untuk bahan yang
kering atau segar yang mungkin rusak saat pendidihan.
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3.

Minyak Atsiri Daun Kemangi
Salah satu tanaman yang dapat menghasilkan minyak atsiri adalah
kemangi. Hasil minyak atsiri yang dihasilkan bunga, daun dan batang dari
kemangi (Ocimum basilicum) adalah 0,5%, 1,0% dan 0,05% (v/w) (Chalcat
and Ozcan, 2008). Minyak atsiri daun kemangi dapat dimanfaatkan untuk
menghilangkan bau badan dan bau mulut. Minyak atsiri daun kemangi
banyak digunakan sebagai bahan campuran pembuatan obat ataupun untuk
perawatan tubuh seperti sabun mandi, parfum, body lotion, minyak gosok,
dan permen pelega tenggorokan (Putriyanti dkk., 2009). Minyak atsiri daun
kemangi mempunyai aktivitas antibakteri. Senyawa yang dapat ditemukan
sebagai antibakteri adalah eugenol. Kandungan bahan aktif utama dari
minyak atsiri daun kemangi adalah eugenol yaitu berkisar 30-46% (Kardinan,
2005).
Minyak atsiri tanaman kemangi mengandung osinema, farsena, sineol,
felandrena, sedrena, bergamotena, amorftena, burnesena, kardinena, kopaena,
pinena, terpinena, santelena, sitral, dan kariofilena. Senyawa lain yang
terdapat dalam minyak atsiri yaitu senyawa seperti hidrokarbon, alkohol,
ester, phenol (eugenol 1-19 %, iso-eugenol), eter phenolat (metil clavicol 331%, metil eugenol 1-9%), oksida dan keton (Maryati, dkk., 2007). Etanol
dari sari Ocimum basilicum mengandung senyawa antimikroba yang mampu
melawan sembilan jenis bakteri patogen seperti Acinetobacter, Bacillus,
Escherichia, dan Staphylococcus. Di sisi lain, metanol dan heksan ekstrak O.
basilicum menunjukkan aktivitas antibakteri melawan enam spesies bakteri
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meliputi Acinetobacter, Baksil, Brucella, Escherichia, Micrococcus, dan
Staphylococcus (Al-Maskri, et al., 2011).

C.

Propionibacterium acnes

1.

Klasifikasi Propionibacterium acnes
Klasifikasi ilmiah dari P. acnes dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah.
Tabel 2.2 Klasifikasi ilmiah Propionibacterium acnes
Klasifikasi Bakteri P. acnes
Kingdom Bacteria
Filum
Actinobacteria
Kelas
Actinobacteridae
Ordo
Actinomycales
Famili
Propionibacteriaceae
Genus
Propionibacterium
Spesies
Propionibacterium acnes
Sumber: Brooks, et al., 2008

Gambar 2.2 Propionibacterium acnes
Sumber: Bruggemann, 2010

2.

Morfologi dan Identifikasi
Ciri penting dari P. acnes adalah berbentuk batang tidak teratur yang
terlihat pada pewarnaan gram positif. Bakteri ini dapat tumbuh di udara dan
tidak menghasilkan endospora. Bakteri ini dapat berbentuk filamen
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bercabang atau campuran antara bentuk batang atau filamen dengan
bentuk kokoid. P. acnes dianggap tidak hanya sebagai flora normal pada
kulit yang normal tetapi juga bersifat sebagai bakteri patogen fakultatif.
Bakteri ini juga dapat diisolasi dari lesi atau luka akne vulgaris (Cristina,
2006).
P. acnes pada umumnya tumbuh sebagai anaerob aerotoleran, tetapi
tetap menunjukkan pertumbuhan lebih baik sebagai anaerob. Bakteri
anaerob aerotoleran adalah bakteri yang tidak mati dengan adanya oksigen.
Bakteri ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan asam propionat
sebagaimana

ia

mendapatkan namanya. Bakteri ini juga mempunyai

kemampuan

itu untuk menghasilkan katalase, indola,

dan

nitrat.

Propionibacterium menyerupai Corynebacterium secara morfologi dan
susunannya, tetapi tidak toksigenik (Strauss, et al., 2007).

D.

Antibakteri
Antibakteri merupakan suatu zat yang dapat menghambat atau bahkan

membunuh pertumbuhan bakteri yang merugikan dan relatif aman digunakan oleh
manusia. Tujuan dari pengendalian adalah mencegah terjadinya infeksi, membasmi
bakteri pada inang yang telah terinfeksi serta mencegah terjadinya kerusakan yang
disebabkan oleh pembusukan mikroorganisme (Tjay dan Rahardja, 2007).
Antibakteri harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin, artinya
zat harus bersifat sangat toksik terhadap bakteri, tetapi relatif tidak toksik untuk
hospes. Berdasarkan toksisitas selektif, antibakteri dibedakan menjadi dua. Yaitu
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antibakteri yang bersifat menghambat pertumbuhan (bakteriostatik) dan antibakteri
yang bersifat membunuh bakteri (bakterisid) (Setiabudy, 2007).
Menurut Setiabudy (2007) berdasarkan mekanisme kerjanya, antibakteri
dibagi dalam lima kelompok, yaitu:
1.

Menghambat metabolisme sel bakteri
Pada mekanisme ini diperoleh efek bakteriostatik. Kerja antibakteri ini
adalah menghambat pembentukan asam folat. Bakteri membutuhkan asam
folat untuk kelangsungan hidupnya dan bakteri memperoleh asam folat
dengan mensintesis sendiri dari asam para amino benzoat (PABA). Apabila
antibakteri menang bersaing dengan PABA untuk diikutsertakan dalam
pembentukan asam folat, maka terbentuk analog asam folat yang
nonfungsional. Akibatnya kehidupan bakteri akan terganggu.

2.

Menghambat sintesis dinding sel bakteri
Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan. Kerja antibakteri ini
adalah menghambat proses sintesis peptidoglikan sehingga mengakibatkan
dinding sel menjadi tidak. Akibatnya, tekanan osmotik dalam sel bakteri
menjadi lebih tinggi daripada tekanan di luar sel maka kerusakan dinding sel
bakteri akan menyebabkan lisis. Lisis merupakan dasar efek bakterisidal.

3.

Mengganggu keutuhan membran sel bakteri
Sitoplasma dibatasi oleh membran sitoplasma yang merupakan
penghalang dengan permeabilitas yang selektif. Membran sitoplasma akan
mempertahankan bahan-bahan tertentu di dalam sel serta mengatur aliran
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keluar-masuknya bahan-bahan lain. jika terjadi kerusakan pada membran ini,
maka akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel.
4.

Menghambat sintesis protein sel bakteri
Kehidupan sel bakteri tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul
protein dan asam nukleat dalam keadaan alamiah. Jika kondisi atau substansi
yang dapat mengakibatkan terdenaturasinya protein dan asam nukleat, maka
dapat merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Penghambatan sintesis
protein terjadi dengan cara terikatnya salah satu komponen ribosom dengan
antibakteri. Akibatnya akan terbentuk protein yang abnormal dan
nonfungsional bagi sel bakteri.

5.

Menghambat sintesis asam nukleat sel bakteri
Protein, DNA, dan RNA berperan penting dalam proses kehidupan
normal sel bakteri. Apabila terjadi gangguan pada pembentukan atau pada
fungsi zat-zat tersebut akan mengakibatkan kerusakan total pada sel.
Antibakteri akan berikatan dengan enzim RNA-polimerase sehingga
menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim tersebut.

E.

Uji Aktivitas Antibakteri
Aktivitas antibakteri diukur secara in vitro agar dapat ditentukan kemampuan

suatu zat antibakteri. Aktivitas antibakteri ditentukan oleh spektrum kerja
(spektrum luas atau spektrum sempit), cara kerja (bakterisidal atau bakteriostatik),
dan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM). Suatu antibakteri dikatakan
mempunyai aktivitas yang tinggi apabila KHM terjadi pada kadar yang rendah
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tetapi mempunyai daya bunuh atau daya hambat yang besar (Brooks, et al., 2008).
Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:
1.

Metode Difusi
Prinsip metode difusi adalah pengukuran potensi antibakteri
berdasarkan pengamatan diameter daerah hambatan bakteri yang disebakan
karena berdifusinya zat antibakteri dari titik awal pemberian ke daerah difusi.
Pada metode ini dapat digunakan kertas cakram atau lubang sumuran yang
mengandung zat antibakteri di atas media yang diinkubasi pada suhu dan
waktu tergantung dari bakteri yang dihambat pertumbuhannya. Setelah
penginkubasian didapatkan diameter hambatan jernih sebagai daya
antibakteri (Brooks, et al., 2008).
Kekuatan zat antibakteri bisa digolongkan sesuai dengan lebar diameter
zona hambat. Menurut Alfiah dkk. (2015) menyebutkan bahwa kemampuan
daya respon hambatan pertumbuhan bakteri adalah < 10 mm lemah, 10-15
mm sedang, 16-20 mm kuat, dan > 20 mm sangat kuat.

2.

Metode Dilusi
Pada prinsipnya zat antibakteri diencerkan hingga diperoleh beberapa
konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi antibakteri ditambah
suspensi kuman dalam media, sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi
antibakteri dicampur dengan media agar lalu ditanami bakteri dan diinkubasi
pada suhu dan waktu disesuaikan dengan bakteri uji. Hasil inkubasi dengan
kekeruhan tertipis adalah konsentrasi yang dapat menghambat pertumbuhan
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bakteri. Potensi antibakteri ditentukan dengan melihat konsentrasi terendah
yang dapat menghambat bakteri (McKane dan Kandel, 1996).

F.

Klindamisin
Klindamisin adalah antibakteri turunan asam amino, yaitu asam amino trans-

L-4-n-proilhigrinat, yang terikat pada turunan oktosa yang mengandung sulfur
dengan nama kimia C18H33CIN2O5S. Klindamisin berikatan secara eksklusif pada
subunit 50S ribosom bakteri dan menekan sintesis protein. Umumnya, klindamisin
serupa dengan eritromisin dalam hal aktivitasnya secara in vitro terhadap galurgalur rentan pneumokokus, Streptococcus pyogenes, dan S. viridans (Gilman,
2007).
Klindamisin berguna sebagai antibiotik oral untuk terapi jerawat, tetapi
antibiotik ini banyak digunakan dalam bentuk topikal. Dosis awal 150 mg, tiga kali
sehari. Efek samping utama berupa infeksi intestinal yang dinamakan kolitis
pseudomembran yang disebabkan oleh bakteri (Zulfitrah, 2012).

G.

Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan, yaitu:

1.

Penggunaan daun kemangi (O. basilicum L.) sebagai antibakteri sebelumnya
yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Maryati, dkk. (2007)
yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Daun Kemangi
(Ocimum Basillicum) terhadap Staphylococcus aureus dan E. coli.
Penelitiannya menggunakan bakteri uji Staphylococcus aureus dan
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Escherichia coli dengan metode uji aktivitas antibakteri menggunakan
metode dilusi. Pembuatan minyak atsiri daun kemangi menggunakan destilasi
uap dan air. Minyak atsiri kemudian diencerkan dengan pelarut PEG 400
hingga menjadi seri konsentrasi 2% v/v, 1% v/v , 0,5% v/v, 0,25% v/v,
0,125% v/v, dan 0,0625% v/v.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa minyak atsiri daun kemangi yang
memiliki senyawa sitral dalam kandungannya memiliki pengaruh untuk
menghambat pertumbuhan S. aureus dan E. coli. Konsentrasi yang optimal
dalam membunuh kedua bakteri tersebut adalah 0,5% untuk S. aureus dan
0,25% untuk E. coli. Kesamaan dengan penelitian ini adalah cara pembuatan
minyak atsiri, yaitu dengan destilasi uap dan air. Pemilihan pelarut juga
dipengaruhi oleh penelitian ini karena telah meneliti 4 pelarut berbeda yang
dapat larut jika dicampur dengan minyak atsiri daun kemangi, meskipun pada
akhirnya pelarut yang dipakai berbeda.
2.

Penelitian Commercial Essential Oils as Potential Antimicrobials to Treat
Skin Diseases oleh Orchard dan van Vuuren (2017) tentang potensi minyak
atsiri kamomil sebagai antimikroba untuk mengobati penyakit kulit. Dalam
penelitian

ini,

salah

satu

bakteri

uji

yang

digunakan

adalah

Propionibacterium acnes. Tween 80 digunakan sebagai pelarut untuk
melarutkan minyak atsiri kamomil dalam pengujian efektivitas antimikroba.
Kesamaan dengan penelitian ini adalah pelarut yang digunakan atau kontrol
negatif. Pemilihan Tween 80 juga didasari oleh penelitian Maryati dkk.
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(2007) yang melakukan uji kelarutan untuk 4 pelarut minyak atsiri daun
kemangi, salah satunya adalah Tween 80.
3.

Penelitian Lely dkk. (2016) yang berjudul Efektivitas Antibakteri Minyak
Atsiri Rimpang Jahe Merah (Zingiber officinale Var. Rubrum) terhadap
Bakteri Jerawat. Uji pendahuluan berdasarkan konsentrasi terbesar dan
terkecil yang diterapkan dalam penelitian Lely dkk. (2016) yaitu 20% dan
5%. Hasil dari uji pendahuluan selanjutnya dijadikan dasar dalam penentuan
konsentrasi baru minyak atsiri daun kemangi yang akan diujikan dalam
penelitian uji aktivitas antibakteri.

4.

Pemilihan minyak atsiri kemangi sebagai potensi serum wajah untuk
mengatasi jerawat didasari oleh penelitian Formulasi Sediaan Sabun Wajah
Minyak Atsiri Kemangi (Ocimum basilicum L.) dengan Kombinasi Sodium
Lauril Sulfat dan Gliserin serta Uji Antibakteri terhadap Staphylococcus
epidermidis oleh Ichsani (2016). Minyak atsiri kemangi dengan kandungan
linalool memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus
epidermidis yang merupakan bakteri penyebab jerawat. Minyak atsiri dapat
diformulasikan untuk mempermudah penggunaannya sebagai antijerawat,
salah satunya dalam bentuk sabun wajah.
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Penelitian
yang
dilakukan oleh Maryati
dkk. (2007)
Untuk
mengetahui
metode
penyulingan,
pelarut yang digunakan,
dan Konsentrasi Bunuh
Minimum (KBM) S.
aureus.
− Metode penyulingan
yang digunakan uap
dan air
− Pelarut yang diteliti
kelarutannya untuk
minyak atsiri daun
kemangi
adalah
akuades, PEG 400,
Tween 80, SPAAN
tetapi yang digunakan
untuk uji aktivitas
terhadap S. aureus
adalah PEG 400
Hasil penelitian yaitu
setiap 1 kg daun
kemangi menghasilkan
minyak atsiri 2 ml dan
PEG 400 memiliki
kelarutan yang baik

Penelitian
yang
dilakukan
oleh
Orchard dan van
Vuuren (2017)
Untuk mengetahui
pelarut
minyak
atsiri yang tidak
memengaruhi
pertembuhan
Propionibacterium
acnes
− Pelarut minyak
atsiri kamomil
yang digunakan
untuk
uji
aktivitas
antibakteri P.
acnes
adalah
Tween 80
Berdasarkan hasil
penelitian Tween
80
tidak
menghambat
pertumbuhan
P.
acnes dan dapat
melarutkan minyak
atsiri kamomil

Penelitian
yang
dilakukan
oleh
Lely dkk. (2016)

Penelitian
yang
dilakukan
oleh
Ichsani (2016)

Untuk mengetahui
variasi konsentrasi
minyak atsiri daun
kemangi

Untuk mengetahui
aktivitas
antibakteri sabun
wajah
minyak
atsiri kemangi

− Uji
aktivitas
antibakteri
dilakukan
dengan variasi
konsentrasi 5%,
10%, 15%, dan
20% (v/v)
Berdasarkan hasil
penelitian
konsentrasi
tertinggi
(20%)
memberikan
diameter
zona
bening
terbesar
yaitu
19,3mm
terhadap P. acnes

− Sabun
wajah
dengan
kandungan
minyak atsiri
kemangi 12,5%
v/v
dibuat
dalam 4 formula
Berdasarkan hasil
penelitian aktivitas
antibakteri sabun
wajah
menurun
tidak
signifikan
pada penyimpanan
3 bulan

KEBAHARUAN PENELITIAN
−
−
−
−

Menggunakan pelarut Tween 80 untuk pengenceran minyak atsiri daun kemangi
dengan bakteri uji adalah P. acnes
Metode penyulingan yang digunakan adalah uap dan air tetapi daun kemangi
dilayukan terlebih dahulu
Pemilihan variasi konsentrasi uji pendahuluan adalah 5% dan 20%, hasil uji
pendahuluan menentukan variasi konsentrasi baru untuk uji aktivitas
Uji aktivitas antibakteri minyak atsiri daun kemangi terhadap P. acnes sebagai potensi
serum wajah minyak atsiri daun kemangi
Gambar 2.3 Kerangka penelitian yang relevan
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H.

Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran didasari oleh adanya peran Propionibacterium acnes

dalam pembentukan jerawat di wajah. Tren kecantikan dalam perawatan kulit,
khususnya kulit wajah

banyak ditemui penggunaan perawatan wajah untuk

melawan jerawat dalam bentuk serum. Serum dapat mengandung minyak atsiri
yang merupakan bahan natural. Penggunaan bahan natural dan alami juga sedang
banyak dilakukan karena memiliki lebih sedikit efek samping dibandingkan dengan
penggunaan senyawa kimia buatan. Salah satu kandungan kemangi, yang
merupakan tanaman yang dapat mudah dibudidayakan dan ditemui di Indonesia,
adalah minyak atsiri.
Minyak atsiri daun kemangi didapatkan dengan cara destilasi uap dan air. Uji
aktivitas antibakteri menggunakan konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10% (v/v) dari
masing-masing minyak atsiri. Pemilihan konsentrasi didasari oleh adanya uji
pendahuluan yang telah dilakukan sebelum penelitian, dimulai dari konsentrasi
terendah yang mempunyai daya antibakteri lemah hingga konsentrasi yang
mempunyai daya antibakteri kuat. Pengujian aktivitas antibakteri ditandai dengan
adanya zona bening di sekitar kertas cakram. Zona bening tersebut merupakan
diameter penghambatan pertumbuhan bakteri. Zona hambat didapatkan dari total
diameter penghambatan bakteri dikurangi dengan diameter kertas cakram. Hasil
dari pengukuran diameter zona hambat dilanjutkan dengan uji Konsentrasi Hambat
Minimum (KHM) dan uji Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) . kerangka berpikir
dapat dilihat dalam bentuk bagan pada Gambar 2.3.
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Minyak atsiri daun
kemangi
Jerawat
Terpenoid
d

Fenil
Propana

Menghambat metabolisme
sel bakteri
Menghambat sintesis
dinding sel bakteri
Mengganggu keutuhan
membran sel bakteri
Menghambat sintesis
protein sel bakteri
Menghambat sintesis asam
nukleat sel bakteri
Propionibacterium
acnes

Aktivitas antibakteri

terpenoid

Uji aktivitas antibakteri
4%, 6%, 8%, 10%

Diameter zona hambat

Konsentrasi Hambat Minimum

Konsentrasi Bunuh Minimum

Gambar 2.4 Bagan kerangka berpikir
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I. Hipotesis
1. Komponen kimia penyusun minyak atsiri daun kemangi (Ocimum basilicum
L.) diantaranya adalah sitral dan linalool.
2. Minyak atsiri daun kemangi (Ocimum basilicum L.) memiliki aktivitas
antibakteri terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes.
3. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum

basilicum

L.)

yang

dapat

menghambat

pertumbuhan

Propionibacterium acnes terdapat pada konsentrasi 0,25%.
4. Menguji Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum basilicum L.) yang dapat membunuh Propionibacterium acnes
terdapat pada konsentrasi 0,5%.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model rancangan

eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan metode sistematis guna
membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Subjek
penelitian adalah bakteri Propionibacterium acnes dan objek penelitian adalah daun
kemangi. Peneliti membagi subjek yang diteliti menjadi kelompok yang mendapat
perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan (Noor, 2012).
Dalam penelitian ini, menggunakan 4 kelompok perlakuan, kontrol positif, dan
kontrol negatif yang masing-masing dilakukan 6 kali ulangan. Untuk perlakuan
dibutuhkan 6 cawan petri, sedangkan untuk kontrol dibutuhkan 3 cawan petri.
Penelitian dilakukan dengan cara menetesi kertas cakram dengan minyak atsiri
daun kemangi pada kelompok perlakuan dan larutan kontrol. Bila diilustrasikan,
maka desain penelitian tampak seperti pada Gambar 3.1.

(a)

(b)

Gambar 3.1 Peletakan kertas cakram pada cawan petri perlakuan (a); peletakan
kertas cakram pada cawan petri kontrol (b)
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Keterangan: Setiap kuadran diletakkan kertas cakram yang telah ditetesi oleh
minyak atsiri daun kemangi (kanan)/kontrol (kiri). K4 konsentrasi 10%, K2
konsentrasi 6%, K1 konsentrasi 4%, K3 konsentrasi 8%, - merupakan kontrol
negatif (Tween 80), dan + merupakan kontrol positif (klindamisin).

B.

Variabel Penelitian
Variabel-variabel pada penelitian ini adalah:
1.

Variabel bebas
Dalam penelitian ini variabel bebas adalah konsentrasi minyak
atsiri daun kemangi dengan variasi konsentrasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v, dan 10% v/v.

2.

Variabel terikat
Variabel terikat pada penelitian ini adalah diameter zona hambat
pertumbuhan P. acnes, Konsentrasi Hambat Minimum (KHM), dan
Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) terhadap pertumbuhan P. acnes.

3.

Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu suhu inkubasi, waktu
inkubasi, media inkubasi, kepekatan inokulum bakteri (tingkat
pengenceran suspensi bakteri), dan usia kultur bakteri uji.

C.

Batasan Penelitian/Definisi Operasional
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Kemangi yang digunakan baru dipetik pagi hari yang berwarna hijau.
Kemangi didapatkan dari Pasar Stan, Tajem, Sleman, Yogyakarta.
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2.

Daun adalah bagian kemangi yang digunakan untuk penelitian. Daun
yang dipakai berasal dari cabang pertama hingga keempat.

3.

Metode penyulingan minyak atsiri yang digunakan adalah penyulingan
uap dan air skala laboratorium.

4.

Penelitian menggunakan kultur murni P. acnes berupa kultur kering
didapatkan dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UII
Yogyakarta dan diinkubasi secara in vitro.

5.

Media sebagai medium rekultur P. acnes adalah Tryptic Soy
Broth/Tryptic Soy Agar, sedangkan media untuk uji aktivitas antibakteri,
KHM, dan KBM adalah Mueller-Hinton Agar.

6.

Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antibakteri adalah
metode difusi kertaas cakram berupa OXOID™ blank discs berdiameter
5 mm. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah zona
hambat di sekitar kertas cakram yang terbentuk pada MHA dengan
satuan milimeter (mm).

Desain penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
atau Completely Random Design (CRD). RAL digunakan untuk percobaan yang
mempunyai media atau tempat percobaan yang seragam atau homogen (Noor,
2012).
Penerapan perlakuan dilakukan secara acak terhadap seluruh unit percobaan.
Ada empat macam perlakuan berdasarkan konsentrasi, yaitu konsentrasi minyak
atsiri daun kemangi 4% v/v (K1), 6% v/v (K2), 8% v/v (K3), dan 10% v/v (K4).
Pemilihan konsentrasi didasari oleh adanya penelitian sebelumnya oleh Lely dkk.
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(2016), dimulai dari konsentrasi terendah yang mempunyai daya antibakteri lemah
hingga konsentrasi yang memiliki daya antibakteri kuat. Selain itu, telah dilakukan
uji pendahuluan dikarenakan perbedaan minyak atsiri dalam uji aktivitas. Uji
pendahuluan berdasarkan konsentrasi terbesar dan terkecil yang diterapkan dalam
penelitian Lely dkk. (2016) yaitu 20% dan 5%. Uji pendahuluan menggunakan
media Tryptic Soy Agar sehingga pertumbuhan bakteri tidak rata pada permukaan
media. Oleh karena itu, pengukuran zona hambat ditentukan dari diameter vertikal
terbesar ditambah dengan diameter horizontal terbesar kemudian dibagi dua
menggunakan bantuan jangka sorong. Diameter zona hambat yang dihasilkan
setelah diinkubasi adalah 14,5 mm untuk konsentrasi 5% dan 45,1 mm untuk
konsentrasi 20%. Berdasarkan hasil uji pendahuluan tersebut, maka diambil
konsentrasi baru untuk konsentrasi minyak atsiri daun kemangi yang akan diujikan
dalam penelitian ini, yaitu 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v, dan 10% v/v. Hasil uji
pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Hasil uji pendahuluan konsentrasi 5% dan 20%
Perbedaan metode ekstraksi minyak atsiri daun kemangi, lama inkubasi
bakteri uji, dan metode penentuan aktivitas antibakteri dapat memberikan hasil
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yang berbeda. Selain itu dibuat kontrol, yaitu kontrol negatif menggunakan tween
80 dan kontrol positif menggunakan klindamisin.
Penelitian ini menggunakan pola RAL dengan empat perlakuan (t) dan enam
ulangan (r) untuk masing-masing perlakuan. Pengulangan dibuat sebanyak enam
ulangan karena disesuaikan dengan patokan jumlah ulangan. Menurut Hanafiah
(2012) patokan jumlah ulangan dianggap telah cukup baik bila memenuhi
persamaan sebagai berikut.
(𝑡 − 1) × (𝑟 − 1) ≥ 15

D.

Alat dan Bahan

1.

Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak aluminium,
gunting, oven, blender, saringan (pyrex), erlenmeyer (pyrex), batang
pengaduk, spatula, gelas ukur (pyrex), seperangkat alat destilasi uap dan air,
botol kaca gelap, toples kedap udara (tupperware), seperangkat alat GC-MS
(Shimadzu), Biosafety Cabinet (ESCO class II type A2), inkubator
(memmert), mikroskop binokuler (Olympus), kaca benda, kaca penutup,
pipet tetes gelas arloji, gelas piala (pyrex), autoklaf (GEA YX-2802),
magnetic stirrer (Thermo Scientific), labu takar (pyrex), timbangan analitik
(Ohaus), cawan petri (pyrex), aluminium foil, corong penyaring, jangka
sorong, jarum ose, mikropipet, spreader, bunsen, korek api, solasi, kertas
payung, pinset, tabung reaksi, rak tabung reaksi, kapas, soklet, hot plate,
kamera, kalkulator, tisu, kapas, plastik, kassa, pelubang kertas, dan alat tulis.
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2.

Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kemangi
yang didapatkan dari pasar STAN, Tajem, Sleman, Yogyakarta sebagai bahan
dasar untuk pembuatan minyak atsiri daun kemangi, kultur murni
Propionibacterium acnes ATCC 11827 yang diperoleh dari Laboratorium
Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta, serbuk Mueller-Hinton
Agar (MHA) (OXOID™), serbuk Tryptic Soy Broth (TSB) (OXOID™), agar
teknis, akuades steril, klindamisin (NOVELL 150 mg), alkohol, sabun cair,
Na2SO4 anhidrat, kertas cakram (OXOID™ blank disc), anaerogen (Oxoid™
AnaeroGen™ 3.5L Sachet), tween 80, darah kambing defibrinasi.

E.

Prosedur Kerja

1.

Tahap Persiapan
a.

Persiapan Bahan Daun Kemangi
Daun kemangi diperoleh dari sawah yang dikelola oleh salah satu

pedagang Pasar Stan di daerah Selomartani, Yogyakarta. Daun kemangi
sebagai bahan baku dibersihkan dari tanah dan kotoran dengan menggunakan
air mengalir. Daun dilayukan selama satu hari dalam ruangan yang tidak
terkena sinar matahari langsung.
b.

Sterilisasi
Alat-alat dan bahan yang disterilisasi yaitu cawan petri, tabung reaksi,

botol kaca gelap, tabung reaksi, dan akuades. Seluruh alat yang akan
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digunakan dicuci bersih dan dikeringkan. Alat-alat kemudian didetoks
dengan cara direbus pada air mendidih yang telah dicampur dengan deterjen
dan kemudian dikering-anginkan. Akuades yang akan disterilisasi
dimasukkan ke erlenmeyer 500 ml. Sterilisasi dilakukan pada autoklaf pada
suhu 1210C tekanan 1 atm selama 15 menit. Tabung reaksi, gelas ukur, dan
Erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas yang dibalut kassa kemudian
dibungkus dengan kertas payung. Cawan petri juga dibungkus dengan kertas
payung. Seluruh media pembenihan disterilkan menggunakan autoklaf
selama 20 menit. Pinset dan jarum ose disterilkan dengan cata memijarkan
pada api bunsen.
c.

Pembuatan Media
Sebanyak 38 gram serbuk Mueller-Hinton Agar (MHA) dilarutkan

dalam 1000 ml dalam gelas piala menggunakan hotplate dan magnetic stirrer
hingga diperoleh larutan yang jernih. Setelah ditunggu beberapa saat hingga
dingin, media kemudian dipindahkan ke erlenmeyer 250 ml. Untuk Tryptic
Soy Broth (TSB), sebanyak 15 gram serbuk dilarutkan dalam 500 ml akuades
steril menggunakan hotplate hingga jernih dan tidak perlu diaduk. Untuk
Tryptic Soy Agar, serbuk agar teknis diambil sebanyak 30 gram kemudian
dituangkan ke dalam 500 ml akuades steril, dipanaskan hingga larutan
menjadi bening lalu kemudian ditambahkan 15 gram TSB dan dilarutkan
kembali hingga homogen. Media ini kemudian disterilisasi dalam autoklaf
pada suhu 1210C tekanan 1 atm selama 15 menit. Pembuatan media dapat
dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan dengan perbandingan yang
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telah disebutkan. MHA dapat ditambahkan darah defibrinasi sebanyak 5%
dan setelah ditambah tidak boleh mengalami pemanasan serta segera dipakai.
d.

Pembuatan Larutan Kontrol
Kontrol positif menggunakan klindamisin dibuat dengan cara

menimbang 1 gram klindamisin kemudian dilarutkan dengan akuades steril
sebanyak 100 ml. Kontrol negatif menggunakan tween 80 tanpa dicampur
dengan minyak atsiri.
e.

Peremajaan Biakan Murni
Bakteri uji diremajakan dengan menggoreskan bakteri menggunakan

jarum ose pada media agar miring menggunakan media TSA kemudian
diinkubasi pada 37oC selama 48 jam di dalam toples kedap udara yang telah
diberi anaerogen. Setelah diinkubasi lalu dilakukan pengecatan pada bakteri
yang telah diremajakan, dan diamati di bawah mikroskop kemudian
diidentifikasi dengan mencocokkan struktur morfologi.
f.

Pembuatan NaCl Fisiologis 0,9%
Larutan NaCl Fisiologis 0,9% dibuat dengan cara menimbang NaCl

sebanyak 2,25 gram kemudian dilarutkan dalam 250 ml akuades steril (Ayu,
2012). Setelah larutan tersebut homogen, 9 ml larutan dipindahkan ke tabung
reaksi sebanyak 10 tabung dan sisanya dimasukkan ke erlenmeyer. Stelah
dimasukkan ke tabung reaksi dan erlenmeyer kemudian disterilisasi dalam
autoklaf pada suhu 1210C tekanan 1 atm selama 15 menit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

g.

Pembuatan Suspensi Bakteri Uji
Pembuatan suspensi bakteri dilakukan dengan menggunakan NaCl

fisiologis 0,9%. Suspensi dibuat dengan cara beberapa ose kultur bakteri uji
dimasukkan ke dalam NaCl fisiologis 0,9% lalu divortex hingga homogen.
Hasilnya dibandingkan dengan Standard McFarland 0,5 (setara dengan
suspensi bakteri 1,5 × 108 CFU/ml). apabila suspensi bakteri masih terlalu
jernih jika dibandingkan dengan larutan standar maka ditambahkan lagi
beberapa ose kultur bakteri. Sedangkan, jika suspensi bakteri terlalu keruh
maka dapat ditambahkan NaCl fisiologis 0,9% hingga didapatkan larutan
suspensi bakteri yang sama keruhnya dengan laturan standar.

2.

Tahap Pelaksanaan
a.

Determinasi Tanaman
Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi

Universitas Sanata Dharma dengan mengamati bagian daun, batang, bunga,
dan akarnya. Buku acuan yang digunakan untuk determinasi adalah Flora of
Java karangan Backer dan Van den Brink tahun 1965.
b.

Ekstraksi Minyak Kemangi
Ekstraksi minyak atsiri dilakukan dengan penyulingan uap dan air.

Daun kemangi yang sudah dilayukan kemudian disuling pada suhu 1001150C selama 3 jam. Proses ini dilakukan di Labolatorium FarmakognosiFitokimia Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Minyak atsiri yang
dihasilkan ditampung dan dibebas-airkan dengan penambahan Na2SO4
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anhidrat. Hasil ekstraksi berupa minyak atsiri selanjutnya dibuat menjadi 4
konsentrasi yang berbeda. Dimulai dengan membuat larutan 10% v/v dengan
mencampurkan 1 ml minyak atsiri dengan 10 ml tween 80. Selanjutnya
pengenceran menggunakan labu ukur 10 ml dan batang pengaduk,
pengenceran dilakukan menggunakan rumus V1×N1=V2×N2 dengan V (ml)
adalah volume dan N adalah konsentrasi v/v (ml). Cara pengenceran stok
dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Pengenceran Stok Larutan Uji
Konsentrasi yang
diinginkan (v/v)

Volume Tween
80 (ml)

8%
6%
4%

2
4
6

c.

Volume
Larutan Induk
10% v/v (ml)
8
6
4

Volume total
(ml)

10

Analisis Komponen Minyak Atsiri dengan Menggunakan GC-MS
Komponen penyusun minyak atsiri daun kemangi kemudian dianalisis

menggunakan

Kromatografi

Gas-Spektrometri

Massa

(GC-MS)

di

Laboratorium Kimia Organik Departemen Kimia Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
d.

Identifikasi Bakteri Uji
Identifikasi bakteri dilakukan dengan pengecatan gram. Pengecatan

gram bertujuan untuk membedakan bakteri dari benda-benda mati lain yang
bukan bakteri dan melihat bentuk bakteri dilihat dengan bantuan mikroskop
binokuler.
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e.

Penentuan Aktivitas Antibakteri
Penentuan aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi

cakram. Darah segar yang diperoleh dari pemotongan kambing di daerah
Wedomartani, Ngemplak, Sleman kemudian didefibrinasi. Media MHA
diperkaya 5% darah defibrinasi dituangkan ke dalam cawan petri steril
kemudian ditunggu hingga memadat. Suspensi bakteri yang telah dibuat
diambil sebanyak 100 µl dengan menggunakan mikropipet lalu disebar secara
merata pada permukaan cawan petri yang telah dituang media dengan bantuan
spreader. Media kemudian didiamkan selama beberapa menit sampai usapan
pada permukaan mengering.
f.

Penanaman Kertas Cakram
Penentuan aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode kertas

cakram. Kertas cakram berupa blank paper disc yang berdiameter 5 mm.
Kertas cakram 5 mm diteteskan larutan uji dan larutan kontrol (positif
maupun negatif) sebanyak 20 µl dan didiamkan selama selama ± 10 menit,
kemudian diangin-anginkan sampai tidak ada larutan yang menetes
(Hermawati, dkk., 2014). Kertas cakram diletakkan di atas permukaan media
agar, jarak kertas cakram antara satu dengan lainnya sebesar 3 cm dan dari
tepi media sebesar 2 cm. Dalam 1 cawan petri dapat dilakukan penanaman
kertas cakram pada 4 kuadran dengan 1 kertas cakram untuk masing-masing
kuadran (Waluyo, 2007). Cawan petri diinkubasi terbalik dan dibungkus
dengan kertas payung selama 24 jam pada suhu 37oC di dalam toples kedap
udara yang telah diberi anaerogen. Aktivitas antibakteri diamati berdasarkan
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diameter daerah hambat yang ditunjukkan dengan daerah bening yang
dibentuk di sekeliling kertas cakram. Diameter daerah hambat diukur
menggunakan jangka sorong.

3.

Tahap Pengumpulan Data
a.

Pengukuran Zona Hambat
Pengukuran zona hambat dilakukan sebanyak 3 kali pada sisi horizontal

dan sisi vertikal lalu dijumlahkan dan dirata-rata. Hasil diameter zona hambat
diperoleh dengan cara mengurangi diameter zona bening yang terbentuk di
sekitar kertas cakram dengan diameter kertas cakram yang mengandung
larutan yang diuji. Dalam Alfiah dkk. (2015) kemampuan daya respon
hambatan pertumbuhan bakteri adalah < 10 mm lemah, 10-15 mm sedang,
16-20 mm kuat, dan > 20 mm sangat kuat.
b.

Penentuan Nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)
Penentuan nilai KHM dilakukan berdasarkan metode kontak langsung

minyak atsiri dengan sel bakteri uji di dalam media. Nilai KHM merupakan
konsentrasi terendah dari minyak atsiri daun kemangi yang dapat
menghambat pertumbuhan (bakteriostatik) setiap bakteri uji di dalam media
pertumbuhan. Suspensi bakteri yang telah disesuaikan dengan Standart
McFarland 0,5 dihomogenkan dengan vortex mixer. Setelah homogen,
sebanyak 0,5 ml larutan diambil menggunakan pipet ukur. Suspensi bakteri
kemudian dituangkan dalam cawan petri steril. Minyak atsiri daun kemangi
yang digunakan dibuat menjadi konsentrasi baru sesuai dengan konsentrasi
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terendah hasil uji aktivitas yang menunjukkan adanya penghambatan
pertumbuhan P. acnes. Konsentrasi yang digunakan dalam penentuan nilai
KHM yaitu 3,5%; 3%; 2,5%; 2%; 1,5%; 1%; 0,5%. Masing-masing
konsentrasi minyak atsiri diambil sebanyak 0,5 ml dan dituangkan dalam
cawan petri. Media MHA yang masih cair dituang ke dalam cawan petri yang
sudah berisi bakteri dan minyak atsiri kemudian digoyang membentuk angka
8. Media MHA diinkubasi selama 24 jam pada suhu 370C. Hasil inkubasi
diamati dan ditentukan dari konsentrasi terendah pada media yang tidak
ditumbuhi bakteri. Sebagai pembanding media yang tidak ditumbuhi bakteri
digunakam kontrol positif yaitu klindamisin, sedangkan sebagai pembandung
media yang ditumbuhi bakteri digunakan kontrol negatif, yaitu Tween 80.
c.

Penentuan Nilai Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)
Penentuan KBM dilakukan dengan menggunakan metode streak plate.

Permukaan pada media hasil KHM yang tidak menunjukkan adanya
pertumbuhan digoreskan ke dalam media baru. Setelah dilakukan streak
plate, media baru kemudian diinkubasi selama 24 jam hari pada suhu 370C.
Hasil goresan yang tetap tidak menunjukkan adanya pertumbuhan ditetapkan
sebagai KBM.

F.

Metode Analisalis Data
Data diperoleh melalui pengukuran diameter zona hambat dari tiap-tiap
konsentrasi minyak atsiri pada hari kelima inkubasi. Dari setiap perlakuan
dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) SPSS 18 derajat
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kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan Hi menunjukkan nilai yang signifikan
terdapat pengaruh antara suatu variabel dengan variabel yang dipengaruhi.
Ho menunjukkan nilai yang tidak signifikan sehingga sehingga tidak ada
pengaruh antar variabel. Untuk mengetahui ada tidaknya beda nyata maka
dilakukan uji beda nyata dengan metode LSD dengan taraf kepercayaan α =
0,05. Sebelum dianalisis dengan uji ANOVA dilakukan uji normalitas dengan
uji Shapiro-Wilk dan uji homogenitas dengan uji Levene. Uji normalitas
digunakan untuk mengetahui data yang telah diperoleh telah terdistribusi
secara normal atau tidak, sedangkan uji homogenitas digunakan untuk
memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari
populasi yang memiliki variansi sama.
Pengambilan keputusan pada uji Shapiro-Wilk dan uji Levene adalah
Hi diterima jika nilai hitung > 0,05 dan Ho diterima jika nilai hitung < 0,05.
Pada pengujian ANOVA Hi diterima apabila nilai hitung < 0,05 (Ho ditolak)
dan Ho diterima apabila nilai hitung > 0,05 (Hi ditolak). Pengujian beda nyata
dengan metode LSD dengan tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05) maka jika
nilai hitung > 0,05 maka Hi diterima sedangkan apabila nilai hitung < 0,05
maka Ho diterima.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Hasil

1.

Konfirmasi Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.)
Kemangi yang dibudidayakan di Indonesia ada beberapa jenis.
Terdapat berbagai macam nama selain kemangi yang terdapat di Indonesia,
diantaranya serawung dan selasih putih. Kemangi yang dibudidayakan di
Indonesia antara lain O. basilicum, O. sanctum, dan O. americanum.
Kemangi yang digunakan pada penelitian ini adalah O. basilicum L.,
jenis kemangi yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia untuk
dikonsumsi daunnya. Konfirmasi kemangi perlu dilakukan agar sesuai
dengan sampel penelitian yang dimaksud. Daun kemangi yang didapat dari
Pasar STAN dibawa ke Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma untuk dicocokkan dengan kunci determinasi.
Determinasi dilakukan untuk mendapatkan suatu spesies yang spesifik
dan tepat sasaran dari banyaknya spesies yang dibudidayakan. Buku acuan
yang digunakan dalam determinasi tanaman kemangi adalah Flora of Java:
Spermatophytes only Volume 2 karangan Backer dan Van den Brink (1965).
Hasil determinasi menunjukkan bahwa tumbuhan yang digunakan benar
tanaman Ocimum basilicum L. atau kemangi yang termasuk dalam suku
Lamiacea.

39
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2.

Pengumpulan dan Pengamatan Bakteri Uji
Bakteri uji yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri merupakan
isolat murni Propionibacterium acnes ATCC 11827. Isolat murni diamati
morfologi sel, pengecatan gram, dan morfologi koloni. Pengamatan ini
dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa bakteri yang digunakan
adalah P. acnes dan tidak terkontaminasi oleh bakteri lainnya, kesesuaian
bakteri dengan ciri-ciri yang telah ada sebelumnya, usia bakteri uji, dan juga
mengetahui golongan bakteri sebelum digunakan untuk uji aktivitas
antibakteri.
Pengamatan terhadap bakteri yakni morfologi sel dan golongan bakteri
uji menggunakan cara pengecatan gram. Pada Gambar 4.1 terlihat sel bakteri
P. acnes berbentuk basil/batang tak teratur yang dapat dilihat pada pewarnaan
Gram positif seperti dalam pernyataan Cristina (2006).

Gambar 4.1 Morfologi sel Propionibacterium acnes
Keterangan: Tanda panah menunjukkan adanya sel bakteri
Pada Gambar 4.1 juga dapat diamati golongan bakteri uji. Hasil
pengecatan Gram tersebut diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 400
kali. Berdasarkan pengamatan, bakteri berwarna ungu, ada yang batang
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berantai dan ada yang tidak berantai. Hasil ini didapat karena P. acnes
memiliki dinding sel yang banyak mengandung lapisan peptidoglikan.
Dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal dan asam teikoat
menyebabkan pori-porinya menutup dan mencegah pewarna primer yaitu
kristal violet yang berwarna ungu keluar saat pembilasan dengan
alkohol/dekolorisasi. Warna ungu pada pengecatan Gram menandakan P.
acnes merupakan bakteri golongan bakteri Gram positif (Cappucino dkk.,
2001).
Pengamatan morfologi koloni P. acnes dilakukan dengan cara streak
plate. Teknik ini dilakukan dengan membagi cawan petri menjadi empat
kuadran yang menunjukkan goresan dari jarum ose yang mengandung bakteri.
Teknik gores akan menghasilkan koloni bakteri yang utuh. Hasil morfologi
koloni dapat dilihat pada Gambar 4.2. Koloni P. acnes berbentuk bulat dan
berwarna putih kekuningan. Bila diamati dari samping koloni memiliki
permukaan yang mengkilap dan menonjol. Bagian tepinya utuh dan halus. Bila
diambil menggunkan jarum ose, koloni seperti mentega dan berbau kurang
sedap.

Gambar 4.2 Morfologi koloni P. acnes
Keterangan: Tanda panah menunjukkan 1 koloni bakteri
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3.

Pembuatan Minyak Atsiri Daun Kemangi
Pembuatan minyak atsiri daun kemangi pada penelitian ini
menggunakan metode destilasi uap dan air. Pemilihan metode yang
digunakan karena sampel, yaitu daun kemangi, mungkin rusak saat
pendidihan oleh karena itu metode uap dan air sesuai untuk ekstraksi minyak
atsiri daun kemangi (Sastrohamidjojo, 2004).
Sebelum dilakukan ekstraksi minyak atsiri, kemangi yang akan
digunakan dipetik dan dipisahkan dari batang dan bunganya. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Chalcat and Ozcan (2008), hasil minyak atsiri
yang dihasilkan bunga, daun dan batang dari kemangi (Ocimum basilicum)
adalah 0,5%, 1,0% dan 0,05% (v/w). Hal tersebut menunjukkan jika batang
kemangi tidak signifikan dalam memengaruhi hasil minyak atsiri, sedangkan
bunga memengaruhi hasil minyak atsiri yang cukup signifikan tetapi bunga
hanya ditemukan sedikit pada tanaman kemangi. Oleh karena itu, digunakan
bagian daun saja untuk proses destilasi. Selain itu, penggunaan daun kemangi
saja juga akan membuat komponen kimia yang akan diuji adalah hasil
metabolik sekunder yang ada di bagian spesifik tanaman kemangi, yaitu pada
daunnya. Setelah dipetik, daunnya dilayukan dalam ruangan yang tidak
terkena sinar matahari langsung selama 24 jam agar mengurangi kadar air
yang ada di daunnya sehingga proses destilasi menjadi lebih efisien. Destilasi
dilakukan sebanyak tiga kali untuk mendapatkan minyak atsiri ≥ 10 ml. Pada
destilasi pertama, lama pemanasan diamati setiap satu jam sekali. Pemanasan
dilakukan hingga 5 jam. Dari hasil pengamatan tersebut, didapatkan waktu
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yang dibutuhkan untuk destiasi daun kemangi adalah 3 jam, lebih dari 3 jam
hasil destilasi sudah tidak menunjukkan adanya kenaikan volume minyak
atsiri. Hasil destilasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4.1 Hasil destilasi daun kemangi
Pengulangan
Volume
Bobot
Bobot
Rendemen
Minyak
Minyak
Daun /
(%)
𝒃𝟏
Atsiri
Atsiri / b1
b0
(ml)
(gram)
(gram) 𝒃𝟎 × 𝟏𝟎𝟎%
I
3,1
2,88
1144
0,25
II
5,6
5,20
2426
0,21
III
3,1
2,88
1139
0,25
Rata-rata
0,24

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa minyak atsiri daun kemangi
membutuhkan ± 400 gram daun kemangi untuk mendapatkan 1 ml minyak
atsiri. Minyak atsiri yang didapat dari pengulangan 3 kali tersebut kemudian
dijadikan satu di dalam botol kaca. Hasil dari destilasi uap dan air dari daun
kemangi berupa minyak atsiri yang berwarna putih pucat dengan bau khas
kemangi dan memiliki bau citrus yang lembut. Minyak atsiri hasil destilasi
pada salah satu pengulangan dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Destilat minyak atsiri daun kemangi
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Destilat dari hasil penyulingan masih terdapat air dan minyak atsiri
sehingga masih terlihat belum jernih. Untuk menjernihkan minyak atsiri,
maka perlu ditambahkan Na2SO4 anhidrat. Penambahan senyawa tersebut
berguna agar minyak atsiri yang diperoleh bebas dari air. Hal ini terjadi
karena natrium sulfat anhidrat dapat mengikat air (H2O) yang terdapat di
dalam minyak itu sendiri (Zuzani, dkk., 2015). Penjernihan minyak atsiri
ketika ditambahkan anhidrat dapat dilihat pada Gambar 4.4 a dan pada
Gambar 4.4 b merupakan hasil penambahan anhidrat sehingga sudah menjadi
kuning cerah jernih.

(a)

(b)

Gambar 4.4 Destilat saat ditambahkan Na2SO4 anhidrat (a); Minyak atsiri
setelah dibebas-airkan (b)

4.

Analisis Komponen Kimia Minyak Atsiri Daun Kemangi dengan
Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa
Minyak atsiri yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan alat
GC-MS untuk mengetahui komponen senyawa golongan kimia penyusun
minyak atsiri daun kemangi dan spektrum massa yang diperoleh dari tanaman
kemangi (Ocimum basilicum L.) dibandingkan dengan spektrum massa dari
senyawa pembanding yang telah diketahui dari database yang telah
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terprogram pada alat GC-MS (Sanjaya, 2002). Uji GC-MS dilakukan di
Laboratorium Kimia Organik Departemen Kimia MIPA UGM. Hasil analisis
dengan GC-MS akan diperoleh dua data, yaitu kromatogram yang berasal dari
hasil analisis kromatografi gas (GC) dan spektra massa dari hasil analisis
spektroskopi massa (MS). Kromatogram dari analisis dengan kromatografi
gas menunjukkan 19 puncak senyawa. Dari 19 puncak senyawa dapat dilihat
nama senyawa dan juga jumlah persen senyawa tersebut menyusun minyak
atsiri. Kromatogram minyak atsiri daun kemangi ditunjukkan pada gambar
4.5, sedangkan 19 senyawa yang teridentifikasi hasil uji GC-MS dapat dilihat
pada Tabel 4.2.

Gambar 4.5 Kromatogram minyak atsiri daun kemangi
Tabel 4.2 Kandungan senyawa dalam minyak atsiri daun kemangi
diidentifikasi dengan uji GC-MS
No. Komponen
Rumus
Waktu %
Retensi Komponen
1.
6-methyl-5-hepten-2-one C8H14O
13,772 1,50
2.
1,3,7-octatriene, 3,7C10H16
16,073 0,48
dimethyl
3.
Linalool
C10H18O 17,903 2,45
4.
Cyclopentane, 1-methyl- C10H18
19,656 0,64
1-(2-methyl-2-propenyl)
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No. Komponen
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

5.

Limonene oxide
7oxabicyclo[4.1.0]heptane
α-Terpineol
Nerol
Citral (isomer 1) cis,
trans
Geraniol
Z-Citral
Trans-caryophyllene
β-Caryophyllene
Trans-α-bergamotene
β-Farnesene
α-Caryophyllene
Germacrene-d
Bicyclogermacrene
α-Humulene
Jumlah

Rumus

Waktu
Retensi
C10H16O 20,073
20,665

%
Komponen
1,02
1,49

C10H18O
C10H18O
C10H16O

21,029
22,206
22,692

1,20
1,84
33,29

C10H18O
C10H16O
C15H24
C15H24
C15H24
C15H24
C15H24
C15H24
C15H24
C15H24

23,005
23,612
26,792
28,096
28,376
23,796
29,024
29,748
30,154
31,149

0,66
41,45
0,65
2,62
1,27
1,25
0,76
2,32
0,67
4,46
100

Hasil Uji Aktivitas Antibakteri
Hasil pengujian antibakteri menggunakan minyak asiri daun kemangi
berpengaruh terhadap pertumbuhan P. acnes secara in vitro karena memiliki
aktivitas antibakteri yaitu menghambat pertumbuhan P. acnes. Aktivitas
tersebut ditunjukkan dengan adanya zona bening di sekitar kertas cakram
pada Gambar 4.6. Zona bening tersebut disebut juga sebagai zona hambat.
Zona hambat dapat diukur dengan bantuan jangka sorong. Zona hambat tidak
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termasuk diameter kertas cakram sehingga perlu dikurangi dari total diameter
zona hambatnya.

a

b
c

Gambar 4.6 Zona hambat yang terlihat pada sekitar kertas cakram
Keterangan: media yang ditumbuhi P. acnes (a); kertas cakram yang telah
ditetesi variasi konsentrasi minyak atsiri kemangi (b); zona hambat yang
menunjukkan tidak adanya pertumbuhan P. acnes (c).
Hasil zona hambat yang terbentuk disajikan dalam Tabel 4.3. Dari
Tabel 4.3 dapat dilihat aktivitas antibakteri yang membentuk zona bening
yang terkecil ada pada perlakuan dengan konsentrasi 4% yang menunjukkan
diameter zona hambatnya 16,78 mm. Zona hambat terbesar ditunjukkan oleh
minyak atsiri dengan konsentrasi 10% yang menghasilkan diameter zona
hambat sebesar 18,13 mm.

Minyak
Atsiri Daun
Kemangi

Tabel 4.3 Hasil pengukuran diameter zona hambat
Rata-Rata
Perlakuan
Zona Hambat (mm)
Konsentrasi 4%
16,78c
Konsentrasi 6%
16,98bc
Konsentrasi 8%
17,31b
Konsentrasi 10%
18,13a
Kontrol positif
13,13

Kategori
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Sedang
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Perlakuan
Kontrol negatif

Rata-Rata
Zona Hambat (mm)

Kategori

0

Tidak
berdaya
hambat

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang tidak sama
menujukkan ada beda nyata sesuai dengan uji LSD (α = 0,05)
Kontrol negatif berupa Tween 80 menunjukkan tidak adanya zona
hambat karena tidak ada zona bening di sekitar kertas cakram. Pada kontrol
positif, yaitu klindamisin, rata-rata diameter zona hambatnya adalah 13,13
mm. Hasil uji aktivitas untuk kontrol positif dan kontrol negatif dapat dilihat
pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Zona hambat pada perlakuan kontrol
Hasil zona hambat konsentrasi 10% berbeda nyata dengan konsentrasi
6%. Sedangkan, zona hambat pada konsentrasi 6% dengan 8% dan 4%
dengan 6% keduanya tidak berbeda nyata. Meski demikian, zona hambat
konsentrasi 8% berbeda nyata dengan konsentrasi 4%. Zona hambat pada
kontrol positif memiliki beda nyata pada semua konsentrasi perlakuan
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meskipun memiliki diameter yang lebih kecil. Perbandingan keseluruhan
ekstrak dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Grafik diameter zona hambat kontrol negatif, perlakuan, dan
kontrol positif
Data hasil pengukuran diameter zona hambat kemudian diuji secara
statistik. Pengujian pertama yaitu uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk.
Hasil pengujian mendapatkan nilai untuk semua perlakuan (P value) > α =
0,05 maka semua sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal.
Pengujian statistik kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas Levene.
Data yang telah diuji memperoleh hasil p value = 0,049, karena p value =
0,049 < α = 0,05 maka data terdapat variansi populasi yang berbeda. Karena
asumsi kesamaan variansi tidak terpenuhi, maka dilakukanlah transformasi
data.
Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama
untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga
data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam
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(Hidayat, 2013). Setelah dilakukan transformasi data, kemudian dilakukan
kembali uji asumsi dari awal dengan menggunakan data hasil transformasi.
Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan masing-masing p value
untuk setiap perlakuan > 0,05 sehingga data diambil dari populasi yang
berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji homogenitas Levene dan data
memiliki p value = 0,121. Karena p value = 0,121 > α = 0,05 maka H0 tidak
ditolak yang artinya variansi populasi sama.
Setelah uji asumsi terpenuhi, maka data memenuhi syarat untuk
dilakukan uji Analysis of Variance (ANOVA) satu arah. Hasil uji ANOVA
menunjukkan p value = 0,000 < α = 0,05 maka H0 ditolak sehingga benar
bahwa terdapat rata-rata populasi yang berbeda. Selain itu, nilai tersebut
menunjukkan bahwa konsentrasi minyak atsiri daun kemangi berpengaruh
terhadap zona hambat terhadap P. acnes. Selanjutnya dilakukan uji lanjutan
agar diketahui konsentrasi mana yang memberikan rata-rata penghambatan
yang berbeda dan sebaliknya. Hasil uji lanjutan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

6.

Konsentrasi Hambat Minimum
Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dilakukan setelah
mendapatkan konsentrasi terendah pada pengujian aktivitas antibakteri yang
mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Pengujian KHM dilakukan untuk
mengetahui konsentrasi minyak atsiri terendah/terkecil yang mampu
menghambat pertumbuhan P. acnes. Proses pengujian KHM menggunakan
teknik penuangan media (pour plate method). Suspensi bakteri yang
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digunakan telah disesuaikan kekeruhannya dengan Standart McFarland 0,5.
Konsentrasi minyak atsiri yang digunakan adalah 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5%;
3%; 3,5%. Perbandingan penuangan jumlah suspensi bakteri dan minyak
atsiri daun kemangi adalah 1:1 dengan media MHA yang digunakan sebanyak
10 ml. Hasil pengujian KHM dapat diamati setelah diinkubasikan selama 24
jam pada suhu 370C. Hasil pengujian KHM dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9 Uji KHM terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes
Keterangan: (dari kiri-kanan dan atas-bawah) kontrol positif; 3,5%;
3%; 2,5%; 2%; 1,5%; 1%; 0,5%; dan kontrol negatif. Goresan pada
permukaan merupakan hasil goresan untuk pengujian KBM.
Berdasarkan Gambar 4.9 terlihat bahwa konsentrasi minyak atsiri daun
kemangi 3,5% mampu menghambat pertumbuhan P. acnes. Hal tersebut
dapat dilihat dari media yang bening tanpa ada pertumbuhan bakteri yang
sama seperti pada kontrol positif. Adanya kontrol positif menggunakan
klindamisin dan kontrol negatif menggunakan Tween 80 agar pengujian
KHM semakin akurat. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa minyak
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atsiri daun kemangi sungguh dapat menghambat pertumbuhan P. acnes dan
dapat menggunakan kontrol sebagai pembanding.

7.

Konsentrasi Bunuh Minimum
Pengujian Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) bertujuan untuk
mengetahui besarnya konsentrasi antibakteri yang mampu membunuh
bakteri. Pengujian KBM dilakukan dengan teknik goresan (streak plate
method). Konsentrasi 3,5% digunakan untuk pengujian KBM karena
merupakan konsentrasi terendah dalam uji KHM yang tidak menunjukkan
adanya pertumbuhan P. acnes. Jarum ose yang telah disterilkan digunakan
untuk menggoreskan bakteri pada permukaan media MHA untuk melihat
KBM. Untuk lebih meyakinkan dalam menentukan KBM, konsentrasi 3%
dan 2,5% juga digoreskan di atas permukaan media MH tetapi pada cawan
petri yang berbeda dari konsentrasi 3,5%. Hasil pengujian KBM dapat dilihat
pada gambar 4.10.
3,5%

2,5%

3%

Gambar 4.10 Hasil pengujian KBM pada konsentrasi 3,5% (a); Hasil
pengujian KBM pada konsentrasi 2,5% dan 3% (b)
Berdasarkan hasil Gambar 4.10 (a) dapat dilihat bahwa konsentrasi
3,5% minyak atsiri daun kemangi telah mampu menghambat pertumbuhan P.
acnes, sehingga konsentrasi 3,5% merupakan KBM. Hal tersebut dikuatkan
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dengan hasil KBM pada Gambar 4.10 (b) yang menunjukkan bahwa masih
adanya pertumbuhan P. acnes

pada konsentrasi di bawah 3,5%, yaitu

konsentrasi 3% dan 2,5%.

B.

Pembahasan

1.

Peran Komponen Kimia Penyusun Minyak Atsiri terhadap Aktivitas
Antibakteri
Umumnya, minyak atsiri terdiri dari banyak penyusun yang berupa
komponen aktif. Aktivitas antibakteri dapat disebabkan karena peran dari
komponen kimia penyusun minyak atsiri. Kuat atau tidaknya aktivitas
antibakteri ditentukan oleh diameter zona hambat. Diameter zona hambat
merupakan zona bening di sekitar kertas saring yang tidak ditumbuhi oleh
bakteri karena adanya aktivitas dari suatu zat antibakteri.
Zona hambat yang membentuk zona bening di sekitar kertas cakram
merupakan hasil dari senyawa yang terlarut kemudian berdifusi dengan
adanya media (Mueller-Hinton Agar) sehingga menyebabkan senyawa dari
suatu larutan antibakteri tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri
yang ada di sekitarnya sehingga timbul zona bening yang tidak ditumbuhi
oleh bakteri. Zona bening ini yang menyatakan kekuatan dari suatu larutan
antibakteri. Semakin besar zona hambat maka semakin kuat pula suatu laturan
tersebut sebagai antibakteri.
Sebelum melakukan uji aktivitas antibakteri, dilakukan rekultur P.
acnes dari ose yang berisi kultur murni P. acnes agar usia kultur bakteri yang
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diujikan seragam, yaitu 48 jam. Saat rekultur, ujung ose yang berisi kultur
murni dipotong dan direndam ke dalam 1 mm Tryptic Soy Broth (TSB) di
dalam tabung reaksi. Media TSB yang berisi kultur murni kemudian
digoreskan ke agar miring sebagai stok kultur. P. acnes bersifat anaerob
aerotoleran, yaitu tidak mati dengan adanya oksigen namun tetap merupakan
bakteri anaerob karena tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya
(Strauss, et al., 2007). Supaya P. acnes dapat tumbuh dengan baik, tabung
reaksi yang berisi kultur murni dan rekultur dimasukkan ke dalam wadah
yang kedap udara. Karena anaerobic jar tidak tersedia, maka digunakan
toples kedap udara sebagai penggantinya.
Untuk membuktikan jika toples tersebut kedap udara, sebelumnya telah
dicobakan untuk memasukkan lilin kemudian ditutup rapat. Percobaan
tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, hasilnya menunjukkan lilin mati ± 1 menit
terhitung setelah ditutup rapat. Percobaan tersebut membuktikan jika setelah
± 1 menit di dalam toples tidak ada oksigen sehingga lilin mati, oleh karena
itu dapat disimpulkan jika toples yang digunakan sudah kedap udara.
Setelah kultur murni dan agar miring dimasukkan ke dalam toples
kedap udara yang telah diberi Oxoid™ AnaeroGen™ 3.5L Sachet, kemudian
diinkubasi di dalam inkubator dengan suhu 370C selama 48 jam. Berdasarkan
keterangan product sheet Oxoid™ AnaeroGen™ 3.5L Sachet, anaerogen
berupa kantong sekali pakai yang berisi bubuk kering yang jika disimpan
dalam wadah kedap udara, kandungan oksigen di dalam wadah akan diserap
dengan cepat selagi melepaskan karbon dioksida secara simultan. Anaerogen
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mengurangi level kandungan oksiden kurang dari 1% dalam waktu kurang
dari 30 menit. Konsentrasi karbon dioksida adalah antara 9 dan 13%.
Percobaan lilin yang dimasukkan ke toples juga dapat menggantikan peran
indikator anaerob. Dengan demikian, setelah anaerogen bekerja dapat
dipastikan tidak ada oksigen yang masuk ke dalam toples larena toples
merupakan wadah yang kedap udara.
P. acnes merupakan bakteri yang membutuhkan nutrisi tertentu untuk
pertumbuhannya. Tryptic Soy Agar/Broth merupakan media kultur universal,
yang berarti hampir semua jenis bakteri dapat tumbuh pada media ini. Media
yang cocok untuk P. acnes ATCC 11827 berdasarkan product sheet yang
dirilis American Type Culture Collection (ATCC) adalah TSA atau TSB
dengan ditambahkan darah defibrinasi sebagai nutrisinya. Darah defibrinasi
merupakan darah segar yang mengalami kocokan secara konstan. Dengan
kocokan konstan tersebut, darah akan mengalami denaturasi fibrinogen tanpa
menyebabkan sel lisis (Yeh, 2009). Darah defibrinasi dapat ditambahkan ke
media yang telah steril dan tidak dalam keadaan panas sebanyak 5% dari total
media. Darah defibrinasi mudah rusak apabila terkena panas, oleh karena itu
saat proses mengambil darah diusahakan agar sesteril mungkin.
Saat rekultur, telah dicoba menggunakan media TSA diperkaya dengan
darah defibrinasi dan juga media TSA saja. Hasilnya P. acnes dapat tumbuh
pada kedua media meskipun P. acnes yang tumbuh di media saja tidak
sepadat pada media diperkaya darah defibrinasi 5%. Oleh karena itu, untuk
rekultur P. acnes yang digunakan untuk uji aktivitas menggunakan media
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TSA tanpa diberi darah defibrinasi. Sedangkan penggunaan media MuellerHinton Agar diperkaya darah defibrinasi hanya digunakan untuk uji aktivitas
antibakteri agar hasil uji aktivitas antibakteri maksimal.

Pemilihan

penggunaan media MHA untuk uji aktivitas antibakteri karena MHA
merupakan media yang tepat untuk uji sensibilitas/aktivitas antibakteri.
Selain itu MHA mengandung tepung pati yang berfungsi untuk menyerap
racun

yang

dikeluarkan

bakteri

sehingga

tidak

mengganggu

antibakteri/antibiotik yang digunakan (Atmojo, 2016).
Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri, minyak atsiri daun kemangi
memiliki zat antibakteri. Hal ini dikarenakan adanya kandungan dalam suatu
minyak atsiri yang dapat memengaruhi pertumbuhan P. acnes. Hasil analisis
GC-MS menunjukkan komponen utama penyusun minyak atsiri yaitu z-citral
atau biasa disebut neral sebanyak 41,45%, citral cis, trans atau sitral sebanyak
33,29%, α-humulene sebanyak 4,46%, β-Caryophyllene sebanyak 2,62%,
linalool sebanyak 2,45%, dan germacrene-d sebanyak 2,32%.
Komponen yang terbanyak yaitu z-citral atau neral berpotensi sebagai
antibakteri. Menurut Shah, et al. (2018) neral secara mandiri dapat
menimbulkan efek antibakteri baik untuk gram positif maupun gram negatif.
Potensial mekanisme kerja neral adalah dengan cara merusak dinding sel
bakteri. Senyawa golongan terpenoid seperti neral yang merupakan
komponen utama penyusun minyak atsiri daun kemangi dapat menganggu
permeabilitas membran sel bakteri, dan kemudian melakukan presipitasi
protein serta menginaktifasi kerja enzim pada sel bakteri.
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Komponen yang juga banyak menyusun minyak atsiri daun kemangi
adalah sitral. Sitral adalah monoterpen. Golongan monoterpen merupakan
komponen utama dalam minyak atsiri yang menciptakan bau dan rasa. Sitral
berbau khas seperti lemon yang terdiri dari campuran antara geranial dan
neral. Sedangkan neral memiliki bau lemon juga tetapi tidak terlalu kuat dan
lebih manis dibandingkan daripada geranial (Ghosh, 2013).
Salah satu cara kerja sitral sebagai antibakteri adalah secara signifikan
mengurangi ATP intraseluler. ATP merupakan salah satu molekul kecil yang
terpenting pada organisme hidup, berperan penting dalam berbagai fungsi
seluler yang dibutuhkan untuk tumbuh, bereplikasi, dan juga bertahan hidup.
ATP intraseluler penting untuk penyimpanan dan menyuplai energi
metabolik, begitu pula untuk reaksi enzimatik dan fungsi signalling (Mempin,
et al., 2013). Reduksi ATP intraseluler dapat disebabkan karena sitral
berperan dalam peningkatan kecepatan hidrolisis ATP di dalam sel atau
peningkatan permeabilitas membran yang dapat menyebabkan ATP
intraseluler keluar/bocor melalui membran sel yang telah rusak (Bajpai, et al.,
2013).
Menururt Sanchez, et al. (2010) kemangi dapat menyebabkan
hiperpolarisasi terhadap membran sel bakteri. Bakteri yang diujikan
menunjukkan laju sel hiperpolarisasi secara cepat setelah terekspos oleh
sitral. Hiperpolarisasi adalah peristiwa meningkatnya perbedaan polaritas
pada membran sel antara daerah intrasel dan ekstrasel. Studi menjelaskan jika
hiperpolarisasi pertama-tama terjadi karena adanya perubahan pH, dan kedua
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karena terjadinya homeostasis membran sel ketika K+ berdifusi secara
eksternal melalui kanal ion K+ (Bot and Prodan, 2009).
Perbedaan konsentrasi sitral dan neral yang merupakan Z-isomer dari
citral dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan komposisi
media tumbuh (kandungan kimia dalam tanah), faktor fisik seperti suhu,
cahaya, dan kelembapan, faktor genetik seperti genotip sel, dan faktor stres
lingkungan seperti adanya logam berat dan sinar UV. Kedua senyawa tersebut
merupakan metabolit sekunder tanaman. Metabolit sekunder adalah senyawa
yang disintesis di dalam sel, melalui jalur biosintesis karbohidrat dan protein,
pada tingkat pertumbuhan tertentu, diproduksi hanya dalam jumlah sedikit
dan tidak terus-menerus, bertujuan untuk mempertahankan diri dari habitnya,
dan tidak berperan penting dalam metabolisme utama/primer yaitu untuk
pertumbuhan dan kehidupan tanaman (Mariska, 2013).
Senyawa metabolit sekunder dapat dihasilkan dalam jumlah berlebih
oleh tanaman pada keadaan tertentu. Senyawa ini unik dan berbeda pada
setiap spesies. Oleh karena itu, minyak atsiri setiap tanaman dapat memiliki
ciri khas bau yang beragam tergantung oleh senyawa aromatik yang
memengaruhinya. Hal tersebut juga menjadikan letak geografis memengaruhi
komponen penyusun minyak atsiri. Penelitian yang dilakukan oleh Sanli dan
Karadogan (2017) menunjukkan bahwa komponen penyusun minyak atsiri
Kundmannia anatolica Hub.-Mor., yang merupakan tanaman endemik di
Turki, dipengaruhi oleh ketinggian. Secara umum, biosintesis terpenoid dan
monoterpen oksigenasi semakin banyak pada dataran rendah, sedangkan
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sesquiterpen menjadi lebih banyak pada dataran tinggi. Penelitian yang
dilakukan oleh Hertiani dan Purwantini (2002) juga menunjukkan bahwa
daerah asal bahan baku, yaitu Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kaliurang
menentukan kualitas ekstrak yang dihasilkan dalam hal ini adalah pada
komposisi kandungan kimia minyak atsiri sirih. Lebih jauh, hal tersebut juga
akan memengaruhi aktivitas minyak atsiri tersebut sebagai antikandida.
Komponen lain yang dapat memberikan efek antibakteri adalah
linalool. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, minyak atsiri yang
mengandung alkohol terpenoid, salah satunya linalool, berperan kuat dalam
merusak membran sel bakteri dengan protein transmembran sehingga dapat
menghambat pertumbuhan sel bakteri (Di Pasqua et al., 2007). Selain
linalool, komponen lain yang cukup banyak menyusun minyak atsiri daun
kemangi adalah α-humulene dan β-caryophyllene. Keduanya termasuk dalam
sesquiterpen. Menurut penelitian Jirovetz et al. (2006) keduanya memiliki
efek antibakteri meskipun tidak kuat atau sedang. Germacrene-d juga
merupakan komponen organik yang termasuk ke dalam sesquiterpen.
Berdasarkan hasil penelitian dari Sahin, et al. (2004) menyatakan jika
komponen ini memiliki efek antibakteri yang signifikan melawan bakteri
gram positif ataupun negatif. Cara kerja terkait ketiga komponen sesquiterpen
belum ada penjelasannya secara spesifik. Namun demikian, kemungkinan
ketiganya dapat menganggu permeabilitas membran sel bakteri sehingga
dapat mengganggu pertumbuhan bakteri, sama seperti kerja senyawa
terpenoid pada umumnya.
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Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa minyak atsiri
daun kemangi dengan konsentrasi 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v, dan 10% v/v
memiliki potensi sebagai antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan
P. acnes. Semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri daun kemangi, maka
semakin besar pula diameter zona hambat yang terbentuk.

2.

Konsentrasi Hambat Minimum
Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) perlu dilakukan
untuk mengetahui kekuatan suatu zat antibakteri dalam menghambat
pertumbuhan bakteri. Dalam pengujian KHM media yang digunakan adalah
Mueller-Hinton Agar. Pada saat inkubasi untuk uji KHM, toples kedap udara
tidak diberi anaerogen dikarenakan stok anaerogen yang telah habis. Setelah
diinkubasi dan diamati untuk hasil KHM, bakteri dapat tumbuh. Namun,
inkubasi yang seharusnya selama 48 jam dimajukan menjadi 24 jam hal
tersebut karena P. acnes sudah tumbuh dengan padat dan juga sudah
mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pertumbuhan P. acnes yang demikian
dapat disebabkan karena P. acnes merupakan bakteri anaerob aerotoleran. P.
acnes tumbuh di dalam lingkungan udara di toples yang sebelumnya telah
dilakukan percobaan bahwa setelah ±1 menit, oksigen di dalam toples sudah
tidak ada. Namun, lingkungan yang berada di dalam toples kemungkinan
masih kurang anaerob untuk P. acnes tumbuh dengan baik. Berbeda ketika
diberi anaerogen, kondisi udara di dalam toples menjadi anaerob dengan
konsentrasi karbon dioksida adalah antara 9 dan 13%.
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Konsentrasi 4% v/v menjadi konsentrasi terendah yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam
menentukan KHM. Berdasarkan Gambar 4.9 minyak atsiri dengan
konsentrasi dibawah 4%, yaitu 3,5%; 3%; 2,5%; dan 2% dinilai efektif dalam
menghambat pertumbuhan bakteri. Penghambatan pertumbuhan bakteri pada
uji KHM disebut sebagai bakteriostatik. Dengan demikian, minyak atsiri daun
kemangi dengan konsentrasi 3,5%; 3%; 2,5%; dan 2% memiliki potensi
sebagai bakteriostatik. Untuk KHM yaitu pada konsentrasi 2% hal tersebut
dibuktikan dengan adanya pertumbuhan P. acnes yang tidak sepadat pada
konsentrasi sebelumnya, yaitu konsentrasi 1,5%, 1%, dan 0,5%.

3.

Kadar Bunuh Minimum
Sama halnya dengan KHM, Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) juga
perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan dari suatu zat antibakteri.
Konsentrasi 3,5% menjadi dasar untuk menentukan KBM karena merupakan
konsentrasi terendah dalam pengujian KHM yang tidak menunjukkan adanya
pertumbuhan P. acnes. Konsentrasi 3,5% mampu membunuh bakteri
dibuktikan dengan media tidak ditumbuhi P. acnes sama sekali. Hal tersebut
menjadikan konsentrasi 3,5% dapat dikategorikan sebagai bakteriosidal.

C.

Kelemahan / Kendala Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:
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1.

Minyak atsiri daun kemangi telah dibuat sejak Desember 2017,
sedangkan pelaksanaan penelitian baru dilakukan pada Maret 2018.
Minyak atsiri baru mulai disimpan di pendingin pada Februari 2018.
Ada kemungkinan beberapa komponen penyusun minyak atsiri
mengalami oksidasi atau berubah komponen kimia penyusunnya.

2.

Belum dilakukan uji lebih lanjut terhadap nilai bobot jenis minyak
kemangi dan pengukuran nilai indeks bias agar dapat dibandingkan
dengan standar minyak atsiri daun kemangi yang sudah ditentukan oleh
Essential Oil Association of USA.

3.

Pelarut yang digunakan, Tween 80, memiliki viskositas yang tinggi
sehingga dalam membuat variasi konsentrasi dengan selisih dari
konsentrasi sebelumnya adalah 2% menjadi sulit sehingga resiko
konsentrasi tidak sesuai dengan yang diinginkan menjadi lebih tinggi.

4.

Anaerogen yang digunakan terbatas sehingga pada penelitian KHM dan
KBM tidak diberikan anaerogen saat inkubasi. Hal tersebut
menyebabkan pertumbuhan bakteri uji menjadi lebih cepat namun
berbau tidak sedap dan berair.

5.

Dalam menghubungkan aktivitas biologi dari keseluruhan minyak atsiri
dengan masing-masing komponen penyusunnya sulit untuk dilakukan,
karena mungkin saja komponen yang memiliki persentase kecil efektif
sebagai antibakteri. Efek sinergis dan antagonis dari percampuran
komponen pada minyak atsiri daun kemangi juga perlu diperhatikan.
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut.
1.

Minyak atsiri daun kemangi (Ocimum basilicum L.) memiliki aktivitas
antibakteri terhadap pertumbuhan Propionibakterium acnes berupa
zona bening di sekitar kertas cakram dengan konsentrasi 10% v/v
memiliki diamater zona hambat terbesar dibandingkan dengan
konsentrasi 8% v/v, 6% v/v, dan 4% v/v.

2.

Nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) minyak atsiri daun
kemangi (O. basilicum L.) terhadap P. acnes adalah 2%.

3.

Nilai Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) minyak atsiri daun kemangi
(O. basilicum L.) terhadap P. acnes adalah 3,5%.

B.

Saran
1.

Perlu dilakukan uji lebih lanjut terhadap nilai bobot jenis minyak
kemangi dan pengukuran nilai indeks bias minyak atsiri daun kemangi.

2.

Perlu dilakukan percobaan untuk menemukan pelarut minyak atsiri
daun kemangi tetapi tidak menghambat/memengaruhi pertumbuhan
bakteri uji dengan viskositas rendah sehingga dalam pembuatan

63

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

konsentrasi kecil dengan jarak tidak terlalu jauh dapat dilakukan dengan
kesalahan konsentrasi minimum.
3.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan uji aktivitas antibakteri,
KHM, dan KBM terhadap P. acnes dalam kondisi anaerob dengan
perlakuan yang sama saat inkubasi yaitu dengan pemberian anaerogen
di dalam toples/jar.

4.

Perlu adanya studi lebih lanjut aktivitas antibakteri dari minyak atsiri
daun kemangi untuk masing-masing komponen kimia penyusunnya.

5.

Dapat dilakukan penelitian lanjutan tentang formulasi minyak atsiri
daun kemangi sebagai serum untuk wajah berjerawat.
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BAB VI
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN PADA PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH

Penelitian tentang pengujian aktivitas antibakteri minyak atsiri daun kemangi
(Ocimum basilicum L.) terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes dilakukan
untuk mengetahui bahwa minyak atsiri daun kemangi mempunyai komponen
penyusun yang memiliki daya antibakteri sehingga dapat menghambat
pertumbuhan P. acnes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minyak atsiri daun
kemangi mampu menghambat pertumbuhan P. acnes.
Penerapan dalam pembelajaran Biologi dari hasil penelitian ini sesuai dengan
materi Archaebacteria dan Eubacteria pada jenjang SMA kelas X semester I. Materi
yang digunakan adalah peranan bakteri dalam kehidupan. Dalam materi tersebut
dapat dipelajari bakteri-bakteri yang normal yang ada pada manusia, bakteri-bakteri
patogen, adanya industri yang memproduksi antibakteri dan juga cara kerja
antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, dapat
diperdalam jika antibakteri dapat dihasilkan dari tanaman yang ada di sekitar salah
satunya yaitu minyak kemangi.
Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Silabus dengan KI
adalah sebagai berikut.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan

65

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah atau bidang
keilmuan.
Kompetensi Dasar yang digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai
berikut.
KD 3.5

Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri
dalam kehidupan.

KD 4.5

Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan.

Silabus secara lengkap dapat dilihat pada lampiran VII. Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada lampiran VIII. Instrumen Penilaian dapat
dilihat pada lampiran IX-XII.
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Lampiran 1
HASIL PENGUKURAN DIAMETER ZONA HAMBAT ANTIBAKTERI
MINYAK ATSIRI DAUN KEMANGI (Ocimum basilicum L.) TERHADAP
PERTUMBUHAN Propionibacterium acnes ATCC 11827
SECARA IN VITRO
Diameter zona hambat aktivitas antibakteri minyak atsiri daun kemangi (Ocimum
basilicum L.) terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes ATCC 11827

1

2

3

4

5

6

18,00
17,65
17,05
17,15

18,00
17,60
17,50
16,60

18,45
17,50
16,90
17,05

19,05
17,10
16,95
16,85

17,55
17,00
16,65
16,40

17,75
17,00
16,80
16,65

Rerata Zona
Hambat
(mm)
18,13
17,31
16,98
16,78

12,75

12,55

12,65

13,45

13,70

13,70

13,13

0

0

0

0

0

0

0

Diameter Zona Hambat Tiap Pengulangan (mm)
No.

1.

2.
3.

Perlakuan
10%
8%
6%
4%
Klindamisin
(Kontrol Positif)
Tween 80
(Kontrol Negatif)

Minyak
Atsiri
Daun
Kemangi
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Lampiran 2
HASIL ANALISIS STATISTIK DAYA HAMBAT ANTIBAKTERI
MINYAK ATSIRI DAUN KEMANGI (Ocimum basilicum L.) TERHADAP
PERTUMBUHAN Propionibacterium acnes ATCC 11827
SECARA IN VITRO
A.

Uji Normalitas Shapiro-Wilk
1. Hipotesis
a. H0: Sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal.
b. H1: Sampel bukan diambil dari populasi yang berdistribusi normal.
2. Tingkat Signifikansi
α=0,05
3. Statistik Uji

Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk terhadap diameter zona hambat antibakteri

Treatment

P
value

Daerah
Kritik

Kesimpulan

10%

0,513

H0 ditolak
jika p
value<α

Karena p value=0,513>α=0,05 maka H0
tidak ditolak sehingga benar bahwa sampel
diambil dari populasi yang berdistribusi
normal

8%

0,086

H0 ditolak
jika p
value<α

Karena p value=0,086>α=0,05 maka H0
tidak ditolak sehingga benar bahwa sampel
diambil dari populasi yang berdistribusi
normal
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6%

0,439

H0 ditolak
jika p
value<α

Karena p value=0,439>α=0,05 maka H0
tidak ditolak sehingga benar bahwa sampel
diambil dari populasi yang berdistribusi
normal

4%

0,822

H0 ditolak
jika p
value<α

Karena p value=0,822>α=0,05 maka H0
tidak ditolak sehingga benar bahwa sampel
diambil dari populasi yang berdistribusi
normal

Kontrol
positif

0,090

H0 ditolak
jika p
value<α

Karena p value=0,090>α=0,05 maka H0
tidak ditolak sehingga benar bahwa sampel
diambil dari populasi yang berdistribusi
normal

B.

Uji Homogenitas Levene
1. Hipotesis
a. H0: Variansi populasi sama.
b. H1: Terdapat variansi populasi yang berbeda.
2. Tingkat Signifikansi
α=0,05
3. Statistik Uji

Hasil uji homogenitas Levene terhadap diameter zona hambat antibakteri

4. Daerah Kritik
H0 ditolak jika p value<α
5. Kesimpulan
Karena p value=0,049<α=0,05 maka H0 ditolak yang artinya terdapat
variansi populasi yang berbeda.
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C.

Transformasi Data
Karena asumsi kesamaan variansi tidak terpenuhi, maka dilakukan
transformasi data dengan metode Boxcox sehingga didapatkan data hasil
transformasi pada tabel 5.3. Kemudian, diulangi lagi uji asumsi dari awal
dengan menggunakan data hasil transformasi.

Data
Asli
18,00
18,00
18,45
19,05
17,55
17,75
17,65
17,60
17,50
17,10

D.

Transformasi data diameter zona hambat dengan metode boxcox
Transformasi
Data
Transformasi
Data
Transformasi
Boxcox
Asli
Boxcox
Asli
Boxcox
25,46
17,00
23,25
17,05
23,36
25,46
17,00
23,25
16,85
22,92
26,48
17,05
23,36
16,40
21,96
27,86
17,50
24,35
16,65
22,49
24,46
16,90
23,03
12,75
14,72
24,90
16,95
23,14
12,55
14,35
24,68
16,65
22,49
12,65
14,53
24,57
16,80
22,82
13,45
16,02
24,35
17,15
23,58
13,70
16,50
23,47
16,60
22,39
13,70
16,50

Uji Normalitas Data Hasil Transformasi
1. Hipotesis
a. H0: Sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal.
b. H1: Sampel bukan diambil dari populasi yang berdistribusi normal.
2. Tingkat Signifikansi
α=0,05
3. Statistik Uji
Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk data hasil transformasi
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Treatment

10%

0,490

8%

0,086

6%

0,422

4%

0,820

Kontrol
positif

E.

P
value

0,089

Daerah Kritik

Kesimpulan

H0 ditolak jika
p value<α

Karena p value=0,490>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
populasi yang berdistribusi normal

H0 ditolak jika
p value<α

Karena p value=0,086>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
populasi yang berdistribusi normal

H0 ditolak jika
p value<α

Karena p value=0,422>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
populasi yang berdistribusi normal

H0 ditolak jika
p value<α

Karena p value=0,820>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
populasi yang berdistribusi normal

H0 ditolak jika
p value<α

Karena p value=0,090>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
populasi yang berdistribusi normal

Uji Homogenitas Data Hasil Transformasi
1. Hipotesis
a. H0: Variansi populasi sama.
b. H1: Terdapat variansi populasi yang berbeda.
2. Tingkat Signifikansi
α=0,05
3. Statistik Uji
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Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk data hasil transformasi

P value=0,121
4. Daerah Kritik
H0 ditolak jika p value<α
5. Kesimpulan
Karena p value=0,121>α=0,05 maka H0 tidak ditolak yang artinya variansi
populasi sama.

F.

Uji One Way Anova
Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang telah dilakukan,
maka uji Anova valid untuk dilakukan. Hasil uji Anova adalah sebagai
berikut.
1. Hipotesis
a. H0: Rata-rata populasi sama.
b. H1: Terdapat rata-rata populasi yang berbeda.
2. Tingkat Signifikansi
α=0,05
3. Statistik Uji
Hasil uji One Way Anova terhadap diameter zona hambat antibakteri

P value=0,000
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4. Daerah Kritik
H0 ditolak jika p value<α
5. Kesimpulan
Karena p value=0,000<α=0,05 maka H0 ditolak sehingga benar bahwa
terdapat rata-rata populasi yang berbeda.

G.

Uji Lanjutan Least Significant Difference (LSD) / Uji Beda Nyata Terkecil
(BNT)
Berdasarkan hasil uji One Way Anova menunjukkan adanya rata-rata
populasi yang berbeda. Karena terdapat lima level faktor, maka dilanjutkan
dengan uji lanjutan/beda nyata.
1. Hipotesis
a. H0: µa = µb
b. H1: µa ≠ µb
2. Tingkat Signifikansi
α=0,05
3. Statistik Uji
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Hasil uji LSD aktivitas antibakteri antar perlakuan

Dengan menggunakan metode LSD akan dicari waktu penggunaan alat
mana yang memberikan rata-rata produktivitas perusahaan yang berbeda dan
sebaliknya. Untuk mengetahuinya akan dilakukan dengan melihat kolom
Mean Difference.
a.

10% vs 8%
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,001 yang artinya H0 ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 10% (µa) berbeda secara signifikan dengan bahwa rata-rata
zona hambat dengan treatment 8% (µb). Karena nilainya positif, maka
µa > µb dengan perbedaan sebesar 0,18444500.

b.

10% vs 6%
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,000 yang artinya H0 ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 10% (µa) berbeda secara signifikan dengan bahwa rata-rata
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zona hambat dengan treatment 6% (µc). Karena nilainya positif, maka
µa > µc dengan perbedaan sebesar 0,25731167.
c.

10% vs 4%
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,000 yang artinya H0 ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 10% (µa) berbeda secara signifikan dengan bahwa rata-rata
zona hambat dengan treatment 4% (µd). Karena nilainya positif, maka
µa > µd dengan perbedaan sebesar 0,29882167.

d.

10% vs kontrol positif
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,000 yang artinya H0 ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 10% (µa) berbeda secara signifikan dengan bahwa rata-rata
zona hambat dengan kontrol positif (µe). Karena nilainya positif, maka
µa > µe dengan perbedaan sebesar 1,03360333.

e.

8% vs 6%
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,159 yang artinya H0 tidak
ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 8% (µb) tidak berbeda secara signifikan dengan bahwa ratarata zona hambat dengan treatment 6% (µc) sehingga dapat dikatakan
bahwa µb = µc.

f.

8% vs 4%
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,031 yang artinya H0 ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 8% (µb) berbeda secara signifikan dengan bahwa rata-rata
zona hambat dengan treatment 4% (µd). Karena nilainya positif, maka
µb > µd dengan perbedaan sebesar 0, 11437667 cm.

g.

8% vs kontrol positif
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,000 yang artinya H0 ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 8% (µb) berbeda secara signifikan dengan bahwa rata-rata
zona hambat dengan kontrol positif (µe). Karena nilainya positif, maka
µb > µe dengan perbedaan sebesar 0,84915833 cm.
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h.

6% vs 4%
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,416 yang artinya H0 tidak
ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 6% (µc) tidak berbeda secara signifikan dengan bahwa ratarata zona hambat dengan treatment 4% (µd) sehingga dapat dikatakan
bahwa µc = µd.

i.

6% vs kontrol positif
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,000 yang artinya H0 ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 6% (µc) berbeda secara signifikan dengan bahwa rata-rata
zona hambat dengan kontrol positif (µe). Karena nilainya positif, maka
µc > µe dengan perbedaan sebesar 0,77629167.

j.

4% vs kontrol positif
Pada kolom Sig diperoleh p value 0,000 yang artinya H0 ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata zona hambat dengan
treatment 4% (µd) berbeda secara signifikan dengan bahwa rata-rata
zona hambat dengan kontrol positif (µe). Karena nilainya positif, maka
µd > µe dengan perbedaan sebesar 0,73478167.

6.

Kesimpulan
Dari hasil analisis pada Tabel 5.7, dapat ditulis bahwa µa>µb, µa>µc,
µa>µd, µa>µe, µb=µc, µb>µd, µb>µe, µc=µd, µc>µe, dan µd>µe. Sehingga, dapat
diambil kesimpulan bahwa 10% > 6% = 8% > 4% = 6% > kontrol positif yang
artinya bahwa rata-rata zona hambat paling kecil dimiliki oleh perlakuan
kontrol positif dan paling besar saat dilakukan perlakuan 10%.
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Lampiran 3
DOKUMENTASI HASIL UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI MINYAK ATSIRI DAUN KEMANGI (Ocimum basilicum L.)
TERHADAP PERTUMBUHAN Propionibacterium acnes ATCC 11827 SECARA IN VITRO

Hasil uji aktivitas antibakteri minyak
atsiri daun kemangi ulangan I

Hasil uji aktivitas antibakteri minyak
atsiri daun kemangi ulangan II

Hasil uji aktivitas antibakteri minyak
atsiri daun kemangi ulangan III
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Hasil uji aktivitas antibakteri minyak
atsiri daun kemangi ulangan IV

Hasil uji aktivitas antibakteri minyak
atsiri daun kemangi ulangan V

Hasil uji aktivitas antibakteri minyak
atsiri daun kemangi ulangan VI

Hasil uji aktivitas kontrol positif dan
negatif ulangan I dan II

Hasil uji aktivitas kontrol positif dan
negatif ulangan II dan IV

Hasil uji aktivitas kontrol positif dan
negatif ulangan V dan V
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Lampiran 4
DOKUMENTASI HASIL KONSENTRASI HAMBAT MINIMUM
MINYAK ATSIRI DAUN KEMANGI (Ocimum basilicum L.) TERHADAP
PERTUMBUHAN Propionibacterium acnes ATCC 11827 SECARA IN
VITRO

+

3,5%

3%

2%
2,5%

1%

1,5%

0,5%

−

Hasil uji konsentrasi hambat minimum minyak atsiri daun kemangi
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Lampiran 5
DOKUMENTASI HASIL KONSENTRASI BUNUH MINIMUM MINYAK
ATSIRI DAUN KEMANGI (Ocimum basilicum L.) TERHADAP
PERTUMBUHAN Propionibacterium acnes ATCC 11827 SECARA IN
VITRO

2,5%

Hasil uji konsentrasi bunuh minimum
minyak atsiri daun kemangi pada
konsentrasi 3,5%

3%

Hasil uji konsentrasi hambat minimum
minyak atsiri daun kemangi pada
konsentrasi 3% dan 2,5%
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Lampiran 6
HASIL UJI GC-MS MINYAK ATSIRI DAUN KEMANGI (Ocimum
basilicum L.)
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Lampiran 7
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Alokasi Waktu

: 6 JP

Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3

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

KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
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dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan.
Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Mengagumi keteraturan Kingdom Monera

Mengamati

• Peranan bakteri dalam •

Membaca teks berbagai

ciptaan Tuhan tentang

penyakit, industri, dan

keanekaragaman hayati,

kedokteran (yang

ekosistem

merugikan atau yang

dan
1.1.

Pembelajaran

kompleksitas

dan

lingkungan hidup.
Menyadari

dan

dalam

kemampuan mengamati
bioproses
Peka

peduli

1.3. terhadap permasalahan
lingkungan

hidup,

•

Sumber

Waktu

Belajar

6JP

• Buku

Sikap saat

peserta

manfaat bakteri dalam

proses

didik

bioteknologi

pembelajaran
•

• Buku
referensi

berbagai peran bakteri

sikap ilmiah

berbagai

Mengamati gambar

(proaktif dan

sumber

(bagi yang

macam-macam

kerjasama)

merugikan)

antiseptik

penanggulangannya

• Perbedaan antiseptik
dengan antibakteri

dan

Observasi

Alokasi

Pengamatan

menguntungkan) dan

mengagumi pola pikir
1.2. ilmiah

•

Penilaian

• Syarat-syarat bakteri
dapat tumbuh

•

•

Mengamati gambar foto

•

Performa saat

Mengamati hasil

proses

praktikum

presentasi
•

Pengamatan
performa
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Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya
Kompetensi Dasar

Materi Pokok
dan

• Mekanisme kerja

menyayangi lingkungan

antibakteri dapat

sebagai

menjaga

manisfestasi

pengamalan

ajaran

agama yang dianutnya
Berperilaku
teliti,

Pembelajaran
Menanya

untuk menilai

•

Mengapa perlu menjaga

kegiatan

menghambat

kebersihan diri dan

pengamatan

pertumbuhan bakteri

lingkungan?

dan uji

Apa fungsi antiseptik

aktivitas

dan antibakteri?

antibakteri

•

ilmiah:

tekun,

jujur

•

terhadap data dan fakta,
disiplin,

tanggung

jawab, dan peduli dalam

Penilaian

•

Apakah semua bakteri
menyebabkan penyakit?

Portofolio

Bagaimana mengenali

•

Laporan

bakteri dan koloninya

kegiatan

serta membedakan

pengamatan

eksperimen, berani dan

dengan mikroorganisme

dan percobaan

santun

lain?

2.1. observasi

dan

dalam

mengajukan pertanyaan

Tes

dan

•

peduli

berargumentasi,
lingkungan,

Posttest

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya
Kompetensi Dasar
gotong

Materi Pokok

royong,

bekerjasama,
damai,

Pembelajaran
•

cinta

Apa peran antibakteri
dan antiseptik dalam

berpendapat

kehidupan sehari-hari?

secara ilmiah dan kritis,
responsif dan proaktif

Mengumpulkan Data

dalam

dalam

setiap

(Eksperimen/Eksplorasi)

dan

dalam

•

tindakan

melakukan pengamatan

pengamatan dan

dan percobaan di dalam

mengenalkan konsep

kelas/laboratorium

baru serta kosa kata

maupun

2.2

Mendiskusikan hasil

di

luar

ilmiah baru, misalnya

kelas/laboratorium

pengecatan gram,

Peduli

inokulum, inokulasi dan

keselamatan

terhadap
diri

dan

lingkungan

dengan

menerapkan

prinsip

seterusnya

Penilaian

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

keselamatan kerja saat
melakukan

Pembelajaran
•

kegiatan

pengamatan

laboratorium

jenis penyakit yang

dan

percobaan
dan

disebabkan oleh bakteri

di

dan cara

di

penanggulangannya
•

lingkungan sekitar
Mengidentifikasi
struktur,
3.5

cara

Mendiskusikan peranan
bakteri dalam kehidupan

hidup,

•

Melaporkan secara

reproduksi dan peran

tertulis hasil pengamatan

bakteri

dan kegiatan

dalam

kehidupan.

laboratorium

Menyajikan data tentang
ciri-ciri
4.5

Mendiskusikan jenis-

bakteri
kehidupan.

dan

•

Menerapkan

peran

keselamatan kerja dan

dalam

biosafety dalam
pengamatan bakteri

Penilaian

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Mengasosiasikan
•

Mendiskusikan hasil
pengamatan dan berbagi
perspektif tentang
bakteri dan peranannya
dalam kehidupan

•

Menyimpulkan
bagaimana antibakteri
bisa menghambat dan
membunuh bakteri

Mengkomunikasikan
• Memaparkan hasil
pengamatan secara

Penilaian

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran
tertulis menggunakan
format laporan sesuai
kaidah
• Mempresentasikan hasil
diskusi tentang peran
bakteri yang merugikan
dan penanggulangannya
serta peran antibakteri
bagi bakteri merugikan.

Penilaian

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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Lampiran 8
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/I (ganjil)

Peminatan

: MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)

Materi Pokok

: Kingdom Monera

Alokasi Waktu

: 6 JP X 45 Menit

A.

Kompetensi Inti (KI)

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

:Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan
pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator
Kompetensi Dasar

1.1. Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan

Indikator
1.1.1. Menyukuri pengetahuan
maupun pengalaman mengenai
keanekaragaman hayati,
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Kompetensi Dasar

Indikator

tentang keanekaragaman hayati,

ekosistem, dan lingkungan

ekosistem dan lingkungan hidup.

hidup yang diperoleh sebagai
bekal masa depan.

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, tekun,
jujur terhadap data dan fakta,
disiplin, tanggungjawab, dan
peduli dalam observasi dan

2.1.1. Mampu mengikuti pelajaran
dengan proaktif.
2.1.2. Mampu menunjukkan sikap
kerjasama.

eksperimen, berani dan santun
dalam mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong-royong,
bekerjasama, cinta damai,
berpendapat secara ilmiah dan
kritis, responsif dan proaktif
dalam setiap tindakan dan dalam
melakukan pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di
luar kelas/laboratorium.
3.5. Mengidentifikasi struktur, cara
hidup, reproduksi dan peran
bakteri dalam kehidupan.

3.5.5. Menjelaskan peranan bakteri
bagi kehidupan.
3.5.6. Menjelaskan fungsi antiseptik
dan antibakteri.
3.5.7. Menganalisis syarat
pertumbuhan bakteri.
3.5.8. Menganalisis mekanisme
antibakteri dalam menghambat
pertumbuhan bakteri.
3.5.9. Menjelaskan peranan
antibakteri dalam kegiatan
sehari-hari
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Kompetensi Dasar
4.5. Menyajikan data tentang ciri-ciri

Indikator
4.5.1. Menyajikan data berupa

dan peran bakteri dalam

laporan hasil uji aktivitas

kehidupan.

antibakteri terhadap
pertumbuhan koloni bakteri.
4.5.2. Mempresentasikan hasil diskusi
diskusi peran bakteri yang
merugikan serta
penanggulangannya, khususnya
penanggulangan dengan
antibakteri.

C.

Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1.

Melalui kegiatan yang telah dilakukan peserta didik dapat
menghargai ciptaan Tuhan bahwa keanekaragaman hayati,
ekosistem dan lingkungan hidup memiliki peran yang bermanfaat
bagi manusia.

2.1.1.1.

Melalui kegiatan diskusi di kelas, peserta didik mampu mengikuti
pelajaran dengan proaktif.

2.1.1.2.

Setelah melakukan praktikum dan diskusi kelompok peserta didik
mampu menunjukkan sikap kerjasama.

3.5.5.1.

Melalui video peserta didik dapat menjelaskan peranan bakteri bagi
kehidupan dengan baik.

3.5.6.1.

Melalui studi literatur peserta didik dapat menjelaskan fungsi
antiseptik dan antibakteri dengan benar.

3.5.7.1.

Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis syarat
pertumbuhan bakteri dengan baik.

3.5.8.1.

Melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat menganalisis
mekanisme antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri
dengan baik.
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3.5.9.1.

Setelah

melalui

kegiatan

praktikum

peserta

didik

dapat

menjelaskan peranan antibakteri dalam dalam bidang kesehatan
dengan tepat.
4.5.1.1.

Setelah kegiatan praktikum peserta didik mampu menyajikan data
berupa laporan hasil uji aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan
koloni bakteri dengan baik.

4.5.2.1.

Setelah kegiatan diskusi peserta didik dapat mempresentasikan
hasil

diskusi

peran

penanggulangannya,

bakteri

khususnya

yang

merugikan

penanggulangan

serta
dengan

antibakteri dengan baik.

D.

Materi Pembelajaran
Faktual:
1.

Beberapa contoh masalah yang disebabkan bakteri

2.

Gambar

kasus-kasus

penyakit

yang

disebabkan

bakteri

dan

penanggulangannya
3.

Peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari

Konseptual:
1.

Prinsip kerja antiseptik dan antibakteri

2.

Syarat lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri

Prosedural:
1.

E.

Melakukan pengamatan uji aktivitas antibakteri dan antiseptik

Pendekatan, Metode Pembelajaran dan Media Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik model discovery learning

Metode

: Praktikum, presentasi, observasi, diskusi,
tanya jawab dan ceramah

Media

: Gambar, Video, LKPD, LCD, laptop, alat dan bahan
Praktikum
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F.

Sumber Belajar
1. Buku teks biologi :
Pujiyanto, Sri dan Fatimah, Rejeki Siti, 2016, Menjelajah Dunia Biologi
1 untuk Kelas X SMA dan MA Kelompok Peminatan MIPA (K13
Edisi Revisi), PT. Tiga Serangkai, Solo.
2. Internet :
• https://www.biologijk.com/2017/06/pengertian-ciri-dan-klasifikasikingdom-monera.html
• http://journal.ui.ac.id/index.php/eJKI/article/view/6291/3712

3.

Langkah Pembelajaran
Pertemuan I (1JP × 45 menit)
Kegiatan
1. Pendahuluan

Apersepsi

Sintak
pembelajaran

Deskripsi Kegiatan
• Guru mengecek
kesiapan fisik kelas
sebelum proses
belajar dimulai dan
meminta salah satu
peserta didik
memimpin doa.
• Guru mengecek
kehadiran peserta
didik
• Memberi apersepsi
dengan bertanya:
1. Ada yang sudah
pernah minum
yoghurt?
Apakah ada
peran
mikroorganisme
dalam proses
pembuatan
yoghurt?
2. Apakah
mikroorganisme
juga berperan
dalam
pembusukan
makanan?

Alokasi
Waktu
5 menit
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Kegiatan

Sintak
pembelajaran

Motivasi

Orientasi
2. Inti

Stimulus

Mengidentifikasi
masalah

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

• Memberi motivasi
peserta didik
dengan gambar
makanan hasil
fermentasi dan
gambar makanan
busuk, kemudian
bertanya : “Adakah
peran
mikroorganisme
dari gambar ini?
Apa yang
membedakan
mikroorganisme
berdasarkan
perannya”
• Menjelaskan tujuan
pembelajaran.
• Peserta didik dibagi 32
menit
dalam kelompok.
• Peserta
didik
mengamati
tayangan
video
tentang
peran
bakteri
dalam
proses pembuatan
yoghurt dan video
tentang
proses
pembusukan
makanan
oleh
bakteri.
• Tiap
kelompok
mengajukan
1
pertanyaan/ masalah
yang ingin mereka
ketahui berdasarkan
hasil
pengamatan
video (diharapkan
fokus pada materi
pembelajaran
tentang
peran
bakteri
bagi
kehidupan
manusia).
• Guru membimbing
masing-masing
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Kegiatan

Sintak
pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

kelompok
untuk
menjawab
pertanyaan
dari
kelompok
lain
(pembagian
pertanyaan
yang
akan dijawab oleh
masing-masing
kelompok melalui
pengundian).
Mengumpulkan data

3. Penutup

Setiap
kelompok
mengumpulkan
informasi
dengan
studi literatur untuk
menjawab pertanyaan
dan didiskusikan di
dalam kelompok.
Mengkomunikasikan Setiap
kelompok
menjawab pertanyaan
yang didapat dengan
cara
mempresentasikan
hasil diskusi.
Verifikasi
Guru mengklarifikasi
jawaban peserta didik
apabila kurang tepat.
Menyimpulkan
Peserta
didik
dibimbing
guru
bersama-sama
membuat kesimpulan
mengenai konsep dan
prinsip antibakteri.
Apresiasi
Guru
memberikan 8 menit
apresiasi
kepada
peserta didik karena
KBM berjalan dengan
baik
Merangkum
Peserta didik diminta
untuk menyimpulkan
apa
yang
telah
dipelajari
Evaluasi
Peserta didik diminta
untuk
menjawab
pertanyaan
terkait
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Kegiatan

Sintak
pembelajaran

Refleksi

Tindak lanjut

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

dengan materi yang
sudah dibahas
Peserta didik diminta
untuk
mengungkapkan
makna yang diperoleh
dari
pembelajaran
yang telah didapat
Guru memberi tugas
untuk
membuat
rancangan percobaan
tentang isolasi bakteri
dari
lingkungan
sekitar serta faktor
yang
memengaruhi
bakteri tumbuh.

Pertemuan II (2JP × 45 menit)
Kegiatan
1.
Pendahuluan

Apersepsi

Motivasi

Sintak
pembelajaran

Deskripsi Kegiatan
• Guru mengecek
kesiapan fisik kelas
sebelum proses belajar
dimulai dan meminta
salah satu peserta
didik memimpin doa.
• Guru mengecek
kehadiran peserta
didik
• Guru mengecek
rancangan percobaan
yang telah dibuat
peserta didik dan
membagikan LKPD
• Memberi motivasi
peserta didik dengan
gambar poster
kebersihan untuk
menjaga pola hidup
sehat dan bersih
kemudian bertanya :
“Apa pentingnya

Alokasi
Waktu
10
menit
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Kegiatan

Sintak
pembelajaran

Orientasi

2. Inti

Stimulus

Mengidentifikasi
permasalahan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

menjaga kebersihan
diri dan lingkungan?”
• Menjelaskan tujuan
pembelajaran.
• Guru membagai
peserta didik kedalam
beberapa kelompok,
masing-masing
kelompok terdiri dari
3-4 orang
• Peserta
didik 65
mengamati
Lembar menit
Kerja Peserta Didik
yang dibagikan.
• Guru bertanya terkait
dengan gambar :
Apakah
yang
bisa
dilakukan
untuk
mencegah peran bakteri
yang merugikan?
• Guru
menunjukkan
gambar
macammacam bakteri dan
sabun/hand gel.
• Guru
memberikan
kesempatan peserta
didik untuk bertanya
tentang antiseptik dan
antibakteri
berdasarkan wacana
yang
tertulis
di
LKPD, misalnya:
1. Apa
bedanya
antibakteri
dengan
antiseptik?
2. Mengapa dibuat
berbagai macam
sabun
dan
antibakteri?
3. Apa
saja
kandungannya?
4. Adakah
perbedaan fungsi
di
antara
keduanya?
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Kegiatan

Sintak
pembelajaran

Deskripsi Kegiatan
5. Apakah
semua
bakteri
menyebabkan
penyakit
pada
manusia?
6. Apakah
semua
bakteri merugikan
dapat dihambat
dengan
antibakteri?

• Peserta didik diminta
menuju
ke
laboratorium
sesuai
kelompok.
• Peserta
didik
melakukan praktikum
sesuai
rancangan
percobaan
isolasi
bakteri dari lingkungan
sekitar yang telah
disusun,
guru
mengklarifikasi jika
ada langkah kerja
kelompok praktikum
yang kurang tepat.
Mengkomunikasikan • Setiap
kelompok
membuat
hipotesis
mengenai cawan petri
yang
akan
lebih
sedikit
koloni
bakterinya
dan
hipotesis
tentang
syarat yang akan
memengaruhi
pertumbuhan bakteri.
• Perwakilan kelompok
mempresentasikan
hasil hipotesis tentang
pengamatan bakteri.
Verifikasi
Guru
mengklarifikasi
jawaban peserta didik
apabila kurang tepat.
Menyimpulkan
Peserta didik dibantu
guru
bersama-sama
membuat
kesimpulan
Mengumpulkan
data/praktikum

Alokasi
Waktu
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Kegiatan

3. Penutup

Sintak
pembelajaran

Apresiasi

Merangkum

Evaluasi

Refleksi

Tindak lanjut

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

mengenai konsep dan
prinsip antibakteri.
Guru
memberikan 15
apresiasi kepada peserta menit
didik
karena
KBM
berjalan dengan baik
Peserta didik diminta
untuk menyimpulkan apa
yang telah dipelajari
Peserta didik diminta
untuk
menjawab
pertanyaan
terkait
dengan materi yang
sudah dibahas
Peserta didik diminta
untuk mengungkapkan
makna yang diperoleh
dari pembelajaran yang
telah didapat
Guru memberi tugas
untuk mencari informasi
tentang bakteri yang
secara normal terdapat di
tubuh manusia dan faktor
yang
memengaruhi
syarat bakteri tumbuh.

Pertemuan III (1JP × 45 menit)
Kegiatan
1.
Pendahuluan

Apersepsi

Sintak
pembelajaran

Deskripsi Kegiatan
• Guru mengecek
kesiapan fisik kelas
sebelum proses
belajar dimulai dan
meminta salah satu
peserta didik
memimpin doa.
• Guru mengecek
kehadiran peserta
didik
• Memberi apersepsi
dengan bertanya:

Alokasi
Waktu
5 menit
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Kegiatan

Sintak
pembelajaran

Motivasi

Orientasi

2. Inti

Stimulus

Mengidentifikasi
masalah

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

1. Apa akibatnya jika
tidak suka
membersihkan
wajah setelah
beraktivitas?
2. Apakah pentingnya
mandi dua kali
sehari?
• Guru memberikan
motivasi pentingnya
menjaga kebersihan
diri.
• Menjelaskan tujuan
pembelajaran.
• Guru membagai
peserta didik kedalam
beberapa kelompok
yang sama seperti saat
praktikum
sebelumnya.
• Guru menunjukkan 30
gambar
koloni menit
bakteri.
• Guru bertanya terkait
gambar:
1. Apabila
bakteri
subur
apakah
artinya?
2. Adakah
syarat
bakteri
dapat
tumbuh
dengan
baik?
• Peserta
didik
mengamati
hasil
praktikum.
• Guru
menanyakan
terkait dengan hasil
praktikum :
1. Berapakah jumlah
koloni
pada
masing-masing
perlakuan?
2. Manakah
cawan
petri dengan koloni
paling sedikit?
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Kegiatan

3. Penutup

Sintak
pembelajaran
Mengumpulkan data

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Peserta
didik
mengurutkan
jumlah
koloni
dari
koloni
terbanyak hingga koloni
yang paling sedikit.
Mengkomunikasikan • Peserta
didik
berdiskusi
tentang
hasil
pengamatan
dari hipotesis yang
telah disampaikan.
• Diskusi
berupa
bagaimana
syarat
bakteri dapat tumbuh
dan
bagaimana
antibakteri
mempunyai
daya
hambat
terhadap
bakteri.
• Hasil diskusi dibuat
dalam bentuk laporan
hasil
pengamatan
sesuai dengan format
yang telah diberikan.
Verifikasi
Guru
mengklarifikasi
jawaban peserta didik
apabila kurang tepat
Menyimpulkan
Peserta didik dibantu
guru
bersama-sama
membuat
kesimpulan
mengenai konsep dan
prinsip antibakteri dan
faktor
yang
memengaruhi
pertumbuhan bakteri.
Apresiasi
Guru
memberikan 10
apresiasi kepada peserta menit
didik
karena
KBM
berjalan dengan baik
Merangkum
Peserta didik diminta
untuk menyimpulkan apa
yang telah dipelajari
Evaluasi
Peserta didik diminta
untuk
mengerjakan
posttest terkait dengan
materi
yang
sudah
dibahas.
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Kegiatan

Sintak
pembelajaran
Refleksi

Tindak lanjut

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Peserta didik diminta
untuk mengungkapkan
makna yang diperoleh
dari pembelajaran yang
telah didapat
Peserta didik diminta
untuk membuat laporan
hasil pengamatan sesuai
format
yang
telah
diberikan dengan baik.

Pertemuan IV (2JP × 45 menit)
Kegiatan
1.
Pendahuluan

Sintak
pembelajaran

Deskripsi Kegiatan
• Guru mengecek
kesiapan fisik kelas
sebelum proses
belajar dimulai dan
meminta salah satu
peserta didik
memimpin doa.
• Guru mengecek
kehadiran peserta
didik
• Memberi apersepsi
kepada peserta didik
dengan bertanya:
1. Sebutkan salah
satu peran bakteri?
2. Apakah ada peran
menguntungkan?
Sebutkan
contohnya!
3. Bagaimana dengan
bakteri
merugikan?
Sebutkan
contohnya!
4. Apakah yang dapat
dilakukan untuk
menanggulangi

Alokasi
Waktu
10
menit
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Kegiatan

Sintak
pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

•

•
2. Inti

Stimulus

•

Mengidentifikasi

•

•

Alokasi
Waktu

bakteri
merugikan?
Guru memberikan
motivasi dengan
menampilkan
gambar orang sedang
mencuci wajahnya.
Menjelaskan tujuan
pembelajaran.
Guru
memberikan 65
gambar
makanan menit
fermentasi
dan
gambar
wajah
berjerawat
lalu
mengajukan
pertanyaan:
1. Apakah bakteri ini
memiliki
peran
yang sama? Mana
yang merugikan
mana
yang
menguntungkan?
2. Apakah
bakteri
yang merugikan
dapat
dicegah
pertumbuhannya?
3. Apa yang dapat
mencegah
pertumbuhan
bakteri?
Peserta didik diminta
untuk
membaca
literatur
terkait
dengan peran bakteri
terhadap kehidupan
manusia.
Peserta didik juga
diminta
untuk
mencari
literatur
tentang
peranan
antiseptik/antibakteri
terhadap kehidupan
sehari-hari manusia
dan bakteri apa saja
yang perlu diberikan
antiseptik/antibakteri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129

Kegiatan

3. Penutup

Sintak
pembelajaran
Mengumpulkan data

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Peserta didik menggali
informasi dari buku
referensi dan sumber
terkait dari internet
tentang materi peran
bakteri dalam kehidupan
sehari-hari dan peran
antiseptik/antibakteri
dalam
kehidupan
manusia.
Mengkomunikasikan Hasil
diskusi
dipresentasikan.
Verifikasi
Guru
mengklarifikasi
jawaban peserta didik
apabila kurang tepat.
Menyimpulkan
Peserta didik dibantu
guru
bersama-sama
membuat
kesimpulan
mengenai peran bakteri
yang merugikan yang
dapat
dicegah
atau
dihambat
pertumbuhannya dengan
peran antiseptik atau
antibakteri.
Apresiasi
Guru
memberikan 15
apresiasi kepada peserta menit
didik
karena
KBM
berjalan dengan baik
Merangkum
Peserta didik diminta
untuk menyimpulkan apa
yang telah dipelajari
Evaluasi
Peserta didik diminta
untuk
menjawab
pertanyaan
terkait
dengan materi yang
sudah dibahas.
Refleksi
Peserta didik diminta
untuk mengungkapkan
makna yang diperoleh
dari pembelajaran yang
telah didapat
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Kegiatan

4.

Sintak
pembelajaran
Tindak lanjut

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Guru memberi tugas
untuk mengamati dan
mencari
informasi
tentang
ciri
dan
karakteristik protista.

Penilaian
Kompetensi dan Teknik Penilaian
1.

Kognitif

: Posttest

2.

Afektif

: Lembar Observasi dan Penilaian Sesama Teman

3.

Psikomotorik

: Kinerja, Laporan, dan Presentasi

Bentuk Instrumen
1.

Lembar Kerja Peserta Didik

2.

Rubrik Penilaian

3.

Pedoman Skorsing

Yogyakarta, Juni 2018

Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 9

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
ISOLASI BAKTERI DARI LINGKUNGAN SEKITAR

Tujuan Praktikum
1. Mampu melakukan isolasi bakteri yang dari lingkungan sekitar
2. Mengetahui jumlah koloni bakteri yang tumbuh dari permukaan
lingkungan yang ada di lingkungan.
3. Mengetahui pengaruh bahan antibakteri dan antiseptik terhadap
pertumbuhan koloni bakteri.
4. Mengetahui syarat-syarat yang memengaruhi pertumbuhan bakteri

Bacalah wacana di bawah ini!

WACANA
Bakteri dapat tumbuh pada substrat yang baik karena mengandung nutrisi
tertentu yang menunjang pertumbuhannya. Bakteri tidak hanya tumbuh pada
benda mati tetapi juga dapat tumbuh pada makhluk hidup. Bakteri yang tumbuh
pada makhluk hidup ada yang memang merupakan bakteri normal yang dapat
ditemukan pada bagian tubuh makhluk hidup tetapi ada pula yang merupakan
bakteri patogen. Bakteri patogen membawa efek merugikan bagi makhluk hidup
tersebut. Akibatnya, antara lain dapat menimbulkan penyakit pada makhluk
hidup. Perlu adanya penelitian yang dapat menjawab persoalan patogenesis
bakteri supaya infeksi bakteri yang merugikan dapat dicegah bahkan dihambat.

1. Berdasarkan wacana di atas, buatlah beberapa rumusan masalah atau
pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Berdasarkan rumusan masalah / pertanyaan yang telah kamu buat, pilihlah
salah satu yang paling relevan/berhubungan dengan wacana!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Buatlah rancangan percobaan dari gambar-gambar di bawah ini!
Siapkan media NA yang telah disediakan

Apuskan/goreskan cotton swab pada permukaan media apa saja yang ada di
lingkungan sekitar (3 permukaan berbeda dengan kode A, B, C)
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Apuskan/goresan cotton swab pada permukaan cawan petri secara merata (1
cotton swab dari 1 permukaan untuk 3 cawan petri berbeda)
siapkan label untuk
masing-masing
cawan petri, misalnya
untuk bak sampah
maka A1, A2, A3,
untuk
permukaan
laptop B1, dst hingga
C3.

Teteskan tepat pada di tengah permukaan cawan petri label 1 dengan minyak atsiri
daun kemangi, label 2 dengan larutan sabun cair, dan label 3 dengan akuades
steril.

Letakkan cawan petri di atas kertas pembungkus (media terletak di atas)
kemuadian bungkus cawan petri
Letakkan
pada
tempat gelap pada
suhu ruangan selama
24 jam kemudian
amati

Hasil
pengamatan
meliputi
jenis
mikroba
(bakteri/jamur), jumlah koloni bakteri, lebar diameter
zona hambat (mm), dan kondisi lingkungan sekitar
tempat bakteri tumbuh
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Tulislah alat dan bahan yang kalian perlukan untuk melakukan percobaan
berdasarkan gambar!
Alat :

Bahan :

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Langkah Kerja Pengamatan (tulis menggunakan kalimat sendiri) :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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4. Berdasarkan rancangan percobaan yang telah kamu buat, lakukan percobaan
dengan menggunakan bahan yang telah disediakan. Catatlah data dari hasil
pengamatan yang telah kalian lakukan dengan membuat tabel hasil
pengamatan (meliputi jenis mikroba (bakteri/jamur), jumlah koloni bakteri,
lebar diameter zona hambat (mm)) di tempat yang telah disediakan! Setelah
itu, jawablah pertanyaan yang ada di bawah!
Tabel Hasil Pengamatan :

Pertanyaan :
1. Mengapa koloni bakteri dapat tumbuh dalam media yang ada di dalam
cawan petri? Faktor-faktor apa yang memengaruhi hal tersebut?
2. Bagaimana zat antibakteri bekerja dalam menghambat pertumbuhan
bakteri?

5. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan praktikum kali ini!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Biologi
A.

Acara praktikum (5)

B.

Tujuan praktikum (5)

C.

Dasar teori (15)

D.

Alat dan bahan (5)

E.

Cara kerja (diagram alir) (5)

F.

Hasil pengamatan (20)

G.

Pembahasan (25)

H.

Kesimpulan (10)

I.

Daftar pustaka (5)

J.

Lampiran (5)
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Lampiran 10
INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF

A.

Instrument Posttest
1. Kisi-kisi Soal Posttest

Indikator

No. Soal

Jumlah

C1 C2 C3 C4 C5 C6

soal

3.5.5.
Menjelaskan peranan bakteri
bagi kehidupan.

1

1

2

1

3.5.6.
Menjelaskan fungsi antiseptik
dan antibakteri

3.5.3.
Menganalisis syarat
pertumbuhan bakteri.

3

1

4

1

1

4

3.5.4.
Menganalisis mekanisme
antibakteri dalam menghambat
pertumbuhan bakteri.
Total soal

3

2. Soal Posttest
1. Sebutkan peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam
kehidupan manusia (masing-masing 2)! (10)
2. Jelaskan perbedaan antibakteri dengan antiseptik! (30)
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3. Sebutkan 3 syarat yang mendukung pertumbuhan bakteri dan jelaskan
mengapa 3 syarat tersebut dapat mendukung pertumbuhan bakteri!
(30)
4. Bagaimana antibakteri bisa menghambat pertumbuhan bakteri? (30)

B.

Pedoman Penilaian
1. Peranan bakteri yang menguntungkan :
−

Bakteri menjadikan bakteri sebagai dekomposer atau pengurai

−

Bakteri berperan baik dalam proses pengikatan senyawa – senyawa
ini atau dalam proses pengembaliannya ke alam/siklus biogeokimia.

−

Bakteri selulolitik memiliki enzim pemecah selulosa yang
membantu memecah sel tumbuhan yang akan diserap oleh hewan
tersebut

−

Bakteri E.coli dalam usus besar manusia dan hewan lainnya berperan
dalam proses pembusukan sisa makanan

−

Bakteri dalam bidang pertanian ialah sebagai penyubur tanah.

−

Beberapa bakteri menghasilkan antibiotik, contohnya Penicillium
penghasil penisilin, Streptomyces griseus penghasil streptomycin,
dan S. venezuelae penghasil chloramphenicol.

−

Bakteri sebagai penyedia jasa untuk menghasilkan produk yang
diinginkan dalam fermentasi.

Peran yang merugikan :
−

Bakteri yang menyebabkan penyakit disebut dengan bakteri
patogen.

−

Bakteri yang mampu mengoksidasi logam seperti bakteri besi dan
sulfur meninggalkan sisa yang dapat membuat penyumbatan serta
keropos.

−

Bakteri berperan dalam pembusukan makanan makanan.

2. Antibakteri ialah obat pembasmi mikroba atau bakteri, khususnya bakteri
yang merugikan manusia. Ada antibakteri yang bersifat menghambat
pertumbuhan mikroba dan ada yang bersifat membunuh mikroba. Contoh
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dari antibakteri adalah antibiotik (penisilin, kloramfenikol, terasiklin, dan
sebagainya). Sedangkan antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan
untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme pada
jaringan hidup, mempunyai efek membatasi dan mencegah infeksi agar
tidak menjadi lebih parah. Antiseptik digunakan pada permukaan
mukosa, kutan dan luka yang terinfeksi. Contohnya hand gel, sabun cuci
tangan, alkohol, yodium, obat kumur, dan sebagainya.
3. Syarat-syarat yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah :
− Faktor Zat Gizi, nutrisi berupa zat–zat kimiawi yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan aktivitas lainnya.
− Keasaman (pH), pH medium yang optimal maka biakan akan
memiliki kecepatan pertumbuhan yang baik.
− Ketersediaan air, bakteri memerlukan air untuk hidup dan
berkembang biak karena merupakan penyusun terbesar dari
komponen sel.
− Ketersediaan oksigen, kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu
mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan energinya.
− Tekanan osmotik, sangat erat hubungannya dengan kandungan air
disesuaikan dengan jenis bakteri.
− Suhu, suhu optimum adalah suhu paling baik untuk pertumbuhan
mikroba. Suhu maksimum adalah suhu tertinggi untuk kehidupan
mikroba.
4. Antibakteri dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara :
1. Menghambat metabolisme sel bakteri, kerja antibakteri ini adalah
menghambat pembentukan asam folat. Bakteri membutuhkan asam
folat untuk kelangsungan hidupnya
2. Menghambat sintesis dinding sel bakteri, menghambat proses
sintesis peptidoglikan sehingga mengakibatkan dinding sel menjadi
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tidak sempurna dan tidak mempertahankan pertumbuhan sel secara
normal.
3. Mengganggu keutuhan membran sel bakteri, kerusakan pada
membran

ini,

maka

akan

mengakibatkan

terhambatnya

pertumbuhan sel atau matinya sel.
4. Menghambat sintesis protein sel bakteri, penghambatan sintesis
protein terjadi dengan cara terikatnya salah satu komponen ribosom
dengan antibakteri. Akibatnya akan terbentuk protein yang
abnormal dan non fungsional bagi sel bakteri.
5. Menghambat sintesis asam nukleat sel bakteri, protein, DNA, dan
RNA berperan penting dalam proses kehidupan normal sel bakteri.
Apabila terjadi gangguan pada pembentukan atau pada fungsi zatzat tersebut akan mengakibatkan kerusakan total pada sel.

C.

Kriteria Penilaian
No.

Kriteria Penilaian

Soal

Skor

Mampu menyebutkan masing-masing 2 contoh peran
bakteri menguntungkan dan merugikan dengan benar dan

10

menuliskan nama ilmiah bakteri dengan benar
Mampu menyebutkan dua contoh peran bakteri
menguntungkan dan satu contoh peran bakteri merugikan

8

dengan benar atau sebaliknya
1.

Mampu menyebutkan satu contoh peran bakteri
menguntungkan dan satu contoh peran bakteri merugikan

5

dengan benar
Hanya mampu menyebutkan satu contoh peran bakteri
menguntungkan atau satu contoh peran bakteri merugikan

3

dengan benar
Tidak mampu menyebutkan peran bakteri

0
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No.

Kriteria Penilaian

Soal

Mampu menjelaskan perbedaan fungsi antibakteri dan
antiseptik dan memberikan contohnya dengan benar

Skor

30

Mampu menjelaskan perbedaan fungsi antibakteri dan
antiseptik dan memberikan dengan benar tanpa

25

memberikan contohnya
2.

Hanya menjelaskan fungsi antibakteri atau antiseptik saja
dengan benar
Hanya dapat menyebutkan contohnya dari antibakteri atau
antiseptik saja
Tidak mampu menjelaskan salah satu fungsi antibakteri
atau antiseptik

3.

4.

12

5

0

Mampu menjelaskan 3 syarat pertumbuhan bakteri

30

Mampu menjelaskan 2 syarat pertumbuhan bakteri

20

Mampu menjelaskan 1 syarat pertumbuhan bakteri

10

Tidak mampu menjelaskan syarat pertumbuhan bakteri

0

Mampu menjelaskan 5 mekanisme kerja antibakteri

30

Hanya mampu menjelaskan 4 mekanisme kerja antibakteri

25

Hanya mampu menjelaskan 3 mekanisme kerja antibakteri

20

Hanya mampu menjelaskan 2 mekanisme kerja antibakteri

15

Hanya mampu menjelaskan 1 mekanisme kerja antibakteri

10

Hanya menyebutkan saja 5 mekanisme antibakteri

5

Tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan 5 mekanisme
antibakteri

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 100
100

0
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Lampiran 11
INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF

a. Instrumen Penilaian Sikap Proaktif :
Nama

Proaktif
3

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

2

1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 10
9

Rubrik Penilaian :
Sikap

Kriteria

− Mencatat
hal/poin
penting dari
materi
− Berani
bertanya
apabila masih
ada materi
Proaktif
yang belum
paham
− Mau
mengajukan
diri saat
menjawab
pertanyaan
dari guru

3
(Baik)
Memenuhi
ke 3 aspek
yang
ditentukan

2
(Cukup)
Memenuhi 2
aspek dari 3
aspek yang
ditentukan

1
(Kurang)
Memenuhi 1
aspek dari 3
aspek yang
ditentukan
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b. Instrumen Penilaian Sesama Teman untuk sikap kerja sama
Berilah tanda ✓ pada kolom yang sesuai untuk menilai kerjasama
masing- masing teman dalam kelompokmu dengan panduan seperti
rubrik di bawahnya :
Nama Teman
dalam

Kerjasama
Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (2)

Kelompok
1.
2.
3.
4.

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 10
9

Rubrik Penilaian
Sikap

Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (2)

Kerjasama :

Memenuhi

Memenuhi 2

Memenuhi 1

1. Mau berbagi tugas

ke 3 aspek

aspek dari 3

aspek dari 3

kelompok secara

yang

aspek yang

aspek yang

merata sebelum dan

ditentukan

ditentukan

ditentukan

saat presentasi
2. Memberi
kesempatan pada
teman untuk
menyampaikan
pendapat sebelum
dan saat presentasi
3. Mau membantu
teman yang belum
memahami materi
diskusi sebelum dan
saat presentasi
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Lampiran 12
INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTORIK

a. Penilaian Kinerja saat praktikum
Aspek yang diuji
No

Skor total

Nilai

Nama peserta didik
Persiapan

1

Pelaksanaan

Kegiatan Akhir

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2

3

4

2
3
dst
Penilaian
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
12

𝑥 100

Rubrik Penilaian
No
Aspek yang dinilai
Skor
Keterangan
1 Persiapan
4
Memenuhi 3 kriteria
Hanya memenuhi 2 kriteria dari 3
− Mengecek kehadiran teman
3
kriteria
anggota kelompok
Hanya memenuhi 1 kriteria dari 3
− Alat dan bahan telah
2
kriteria
disiapkan sesuai LKPD
Tidak memenuhi ke-3 kriteria
1
− Memakai jas praktikum
2 Pelaksanaan
4
Memenuhi 4 kriteria
Hanya memenuhi 3 kriteria dari 4
− Melaksanakan langkah kerja
3
kriteria
sesuai prosedur
Hanya memenuhi 2 kriteria dari 4
− Mengutamakan keselamatan
2
kriteria
kerja selama praktikum
− Melakukan pengamatan hasil
Hanya memenuhi 1 kriteria dari 4
praktikum dengan cermat
1
kriteria
− Data yang didapat lengkap
dan teroganisir
3 Kegiatan akhir
4
Memenuhi 4 kriteria
Hanya memenuhi 3 kriteria dari 4
− Alat dan bahan telah
3
kriteria
dibersikan
Hanya memenuhi 2 kriteria dari 4
− Dikembalikan
dengan
2
kriteria
lengkap
− Mempersiapkan
presentasi
Hanya memenuhi 1 kriteria dari 4
hasil praktikum
1
kriteria
− Mengumpulkan laporan tepat
waktu
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b. Penilaian Laporan Tertulis
Format Laporan Tertulis
K. Acara praktikum (5)
L. Tujuan praktikum (5)
M. Dasar teori (15)
N. Alat dan bahan (5)
O. Cara kerja (diagram alir) (5)
P. Hasil pengamatan (20)
Q. Pembahasan (25)
R. Kesimpulan (10)
S. Daftar pustaka (5)
T. Lampiran (5)
Penilaian
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Rubrik Penilian Laporan
Aspek yang dinilai
A. Acara Praktikum

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 100
100
Kriteria Penilaian

Skor
1
2
3
4

5
B. Tujuan

-

Mencantumkan tujuan
sesuai topik
Tujuan yang dicantumkan
jelas
Penulisan jelas
Sistematis

1
2
3
4
5

C. Kajian Pustaka

1

Kriteria
Hanya mencantumkan 1
komponen
Hanya mencantumkan 2
komponen
Hanya mencantumkan 3
komponen
Mencantumkan semua
komponen namun tidak
lengkap
Mencantumkan semua
komponen lengkap (Judul,
hari, tanggal, tempat)
Tidak memenuhi semua
aspek penilaian
Hanya memenuhi 1 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 2 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 3-4
aspek penilaian
Memenuhi semua aspek
penilaian
Tidak mencantumkan
kajian pustaka
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Aspek yang dinilai
-

-

-

D. Alat dan Bahan

-

E. Cara kerja

-

F. Hasil Pengamatan

-

Kriteria Penilaian
Mencantumkan kajian
pustaka sesuai dengan
topik atau percobaan
Kajian Pustaka yang
digunakan lengkap
Penulisan kajian pustaka
sistematis
Penggunaan tata bahasa
sesuai SPOK
Mencantumkan sitasi
untuk setiap kutipan yang
diambil
Penulisan sitasi sesuai
dengan ketentuan
Kajian pustaka yang
digunakan berasal dari
sumber yang jelas dan
dipercaya
Mencantumkan daftar alat
yang digunakan
Mencantumkan daftar
bahan yang digunakan
Cara kerja menggunakan
diagram alir
Cara kerja menggunakan
kata kerja operasinol
Menuliskan judul tabel
Parameter uji organoleptik
lengkap
Data Uji parameter
organoleptik lengkap
Penulisan rapi
Penulisan sistematis

Skor
3
6
9
11

15

3
5
3
5
1
5
8
10
15
20

G. Pembahasan

-

Pembahasan sesuai
dengan poin pembahasan
Didukung dengan dasar
teori yang kuat
Penulisan Sistematis
Menggunakan Bahasa
baku
Penggunaan tata bahasa
sesuai SPOK

5
10
15
20
25

Kriteria
Hanya memenuhi 1 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 1-2
aspek penilaian
Hanya memenuhi 3-4
aspek penilaian
Hanya memenuhi 5-6
aspek penilaian

Mencantumkan seluruh
aspek penilaian

Hanya mencantukan salah
satu aspek penilaian
Mencantumkan semua
aspek penilian
Hanya memenuhi 1 aspek
penilaian
Memenuhi semua aspek
penilian
Tidak mencantumkan hasil
Hanya memenuhi 1 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 2 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 3 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 4 aspek
penilaian
Memenuhi semua aspek
penilian
Hanya memenuhi 1 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 2 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 3 aspek
penilaian
Hanya memenuhi 4 aspek
penilaian
Memenuhi semua aspek
penilaian
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Aspek yang dinilai
H. Kesimpulan
-

Kriteria Penilaian
-

Skor
1

Terdapat hubungan
dengan tujuan percobaan
yang dilakukan
Tidak membahas ulang
pembahasan
Singkat dan jelas

-

2
4
8
10

I. Daftar Pustaka

-

Penulisan sistematis
Berasal dari sumber yang
terpercaya
Daftar pustaka lengkap
(terdapat sinkronasi antara
sitasi dengan daftar
pustaka)
Gambar jelas
Gambar diberi keterangan

-

J. Lampiran

-

1
3

5
1

Kriteria
Tidak mencantukman
Hanya memenuhi 1 aspek
penilaian namun masih
kurang
Hanya memenuhi 1 aspek
penilaian
Memenuhi 2 aspek
penilian
Memenuhi semua aspek
penilaian
Tidak mencantumkan
Mencantumkan 1-2 aspek
penilaian
Mencantumkan semua
aspek penilaian
Tidak mencantumkan
Hanya mencantumkan 1
aspek penilaian
Mencantumkan semua
aspek peniliaian

3
5

c. Instrumen Penilaian Presentasi
Aspek yang diuji
No

1

Nama peserta
didik

Sistematika
penyampaian
materi

Penggunaan
Bahasa

Informasi
dari sumber
terpercaya

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

2
3
4
5
dst

Penilaian
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 10
16

Skor
Nilai
Argumentasi total
4

1

2

3

4
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Rubrik Penilaian Presentasi
No

Aspek yang dinilai

Skor

Sistematika
penyampaian materi

Keterangan
-

Menggunakan powerpoint dalam penyampaian
materi

-

Disusun secara sistematis

-

Setiap slide terbaca dengan baik

-

Isi materi singkat berupa point-point penting dan
berbobot

4
1

Penggunaan bahasa

3

Presentasi hanya memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria

2

Presentasi hanya memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria

1

Presentasi hanya memenuhi 1 kriteria dari 4 kriteria

4

Menggunakan Bahasa baku ≥ 80% dan struktur kalimat
efektif

3

Menggunakan Bahasa baku 60% - 79%% dan struktur
kalimat efektif

2

Menggunakan Bahasa baku 50% - 69%% dan struktur
kalimat efektif

1

Dalam penggunaan Bahasa menggunkan Bahasa baku
<50% dan struktur kalimat efektif

4

Informasi dari sumber terpercaya 80%-100%

3

Informasi dari sumber terpercaya 51%-79%

2

Informasi dari sumber terpercaya 10%-50%

1

Tidak ada sumber

4

Menjawab dengan jelas, tepat, sistematis dengan analisis
yang jelas

3

Menjawab dengan jelas, tepat namun kurang sistematis

2

Menjawab dengan jelas namun kurang tepat

1

Menjawab tapi tidak tuntas

2

Informasi dari sumber
terpercaya
3

Menjawab pertanyaan
4

