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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 Hasil Identifikasi Bakteri 

 Sebelum digunakan dalam penelitian ini, Klebsiella pneumoniae 

diidentifikasi di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya Malang. Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan streaking 

bakteri pada agar Mac Conkey, pewarnaan gram, serta reaksi biokimia 

menggunakan Microbact 12A. Pada streaking bakteri di agar Mac Conkey 

didapatkan pertumbuhan koloni bakteri tampak besar, basah, dan mukoid serta 

cenderung bersatu dengan koloni lainnya. (gambar 5.1(a)). Sedangkan pada 

perwarnaan gram terlihat bakteri berbentuk batang gram negatif. Pada 

pengecatan gram tampak bakteri ini tidak memiliki spora, serta tidak mempunyai 

flagella (gambar 5.1(b)). 

Gambar 5.1 (a) Hasil kultur Klebsiella pneumoniae pada media Mac 
Conkey agar. Tanda panah menunjukkan koloni bakteri. 
(b) Tanda panah menunjukkan koloni bakteri Klebsiella 
pneumoniae dengan pengecatan gram (perbesaran 1000 
kali). 

(a) (b) 
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 Hasil reaksi biokimia yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi 

Universitas Brawijaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini (gambar 5.2). 

Setelah dilakukan uji biokimia, hasil reaksi tersebut dihitung dan dijumlahkan 

sesuai dengan ketentuan pada tabel. Kemudian jumlahnya dikonversikan pada 

database sehingga didapatkan hasil bahwa bakteri yang diuji adalah Klebsiella 

pneumoniae. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Hasil Identifikasi Bakteri Klebsiella pneumoniae Berdasarkan 
Uji Reaksi Biokimia 

 

5.2 Hasil Uji Efek Antimikroba dan Analisis Data 

5.2.1 Penentuan Konsentrasi Uji Efek Antimikroba 

Penelitian eksplorasi pertama menggunakan konsentrasi 100%, 50%, 

25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,125%. Penentuan konsentrasi tersebut dilakukan 

dengan tujuan untuk mencari rentang konsentrasi seminimal mungkin agar 

analisis data menunjukkan hasil yang lebih teliti. Dari hasil uji dilusi tabung 

didapatkan bahwa KBM adalah 25%. 

Penelitian eksplorasi  kedua menggunakan rentang konsentrasi yang 

lebih sempit antara 12,5% hingga 25% dengan perbedaan antarkonsentrasi 

2,5%, yaitu konsentrasi 12,5%, 15%, 17,5%, 20%, 22,5%, dan 25%. Dari hasil 
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streaking NAP terlihat perubahan jumlah koloni antarkonsentrasi sehingga 

penelitian ini menggunakan konsentrasi 15%, 17,5%, 20%, 22,5%, dan 25%. 

5.2.2 Hasil Penentuan KHM  

Pada penelitian ini digunakan lima macam konsentrasi ekstrak daun 

beluntas (Pluchea indica (L.) Less.) yaitu 15%, 17,5%, 20%, 22,5%, 25%, serta 

konsentrasi 0% (kontrol positif bakteri atau bakteri tanpa ekstrak) dan 

konsentrasi 100% sebagai kontrol negatif atau bahan ekstrak tanpa bakteri. KHM 

(Kadar Hambat Minimal) adalah kadar atau konsentrasi minimal larutan ekstrak 

daun beluntas yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Klebsiella 

pneumoniae, ditandai dengan tidak terdapatnya kekeruhan pada larutan ekstrak 

daun beluntas yang telah diberi bakteri tersebut dalam media Nutrient broth. 

Pengamatan tingkat kekeruhan larutan ekstrak daun beluntas untuk menentukan 

KHM dilakukan berdasarkan pada pengelihatan dengan mata telanjang. Untuk 

menentukkan nilai Kadar Hambat Minimal (KHM) tersebut digunakan kontrol 

bakteri sebagai bahan perbandingan tingkat kekeruhan. Tabung yang jernih 

dengan konsentrasi ekstrak terendah menunjukkan Kadar Hambat Minimal 

(KHM) dari ekstrak daun beluntas terhadap Klebsiella pneumoniae. 

Warna dari ekstrak daun beluntas ini adalah kuning coklat keruh. Sebelum 

inkubasi warna ekstrak sudah tampak keruh sehingga pada penelitian ini tingkat 

kekeruhan tiap-tiap konsentrasi ekstrak tidak dapat diamati sehingga tidak dapat 

dianalisis secara kualitatif. Sehingga KHM pada penelitian ini tidak dapat 

ditentukan. Perbandingan tingkat kekeruhan pada tiap-tiap konsentrasi dapat 

dilihat pada gambar 5.3. 
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Keterangan gambar. 

a. Kontrol bakteri Klebsiella pneumoniae tanpa ekstrak daun beluntas. 

b. Suspensi bakteri Klebsiella pneumoniae dan ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 15%. 

c. Suspensi bakteri Klebsiella pneumoniae dan ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 

17,5%. 

d. Suspensi bakteri Klebsiella pneumoniae dan ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 20%. 

e. Suspensi bakteri Klebsiella pneumoniae dan ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 

22,5%. 

f. Suspensi bakteri Klebsiella pneumoniae dan ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 25%. 

g. Ekstrak daun beluntas tanpa suspensi bakteri Klebsiella pneumoniae dengan konsentrasi 

100%. 

 

5.2.3  Hasil Penelitian KBM 

Setelah tabung diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37oC dan diamati 

tingkat kekeruhannya untuk melihat KHM, tiap konsentrasi ekstrak tersebut di-

streaking penuh dalam NAP, kemudian NAP diinkubasikan lagi pada suhu 37oC 

selama 18-24 jam. Keesokan harinya dilakukan penghitungan jumlah koloni yang 

tumbuh pada masing-masing konsentrasi NAP dengan menggunakan colony 

counter. Hal ini berlaku pada kelima isolate bakteri Klebsiella pneumoniae untuk 

melihat kadar bunuh minimum. 

a c d e f g b 

Gambar 5.3 Hasil Uji Dilusi Tabung menunjukkan kekeruhan yang 
hampir sama di tiap tabung (b,c,d,e, dan f). Kekeruhan kelima tabung 
tersebut dikonfirmasikan dengan kontrol bahan pada tabung g. Tabung a 
menunjukkan kejernihan kuman tanpa adanya ekstrak daun beluntas. 
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Kadar Bunuh Minimal (KBM) adalah kadar atau konsentrasi minimal 

larutan ekstrak daun beluntas yang mampu membunuh bakteri Klebsiella 

pneumoniae, ditandai oleh jumlah koloni pada medium NAP yang telah dilakukan 

streaking (penggoresan) dengan satu ose campuran ekstrak daun beluntas 

dengan bakteri tersebut, dengan jumlah koloni kurang dari 0,1% inokulum asli. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Gambar : 
I : KB (Kontrol Bahan)/ Kontrol Negatif yaitu ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 

100% tanpa bakteri Klebsiella pneumoniae. 
II : KK (Kontrol Kuman)/ Kontrol Positif yaitu bakteri Klebsiella pneumoniae tanpa ekstrak 

daun beluntas dengan pengenceran 10
4 

I 

VI V IV 

III II 

VIII

I 
VII 

KB KK 

20% 17,5% 15% 

OI 

22,5% 25% 

Gambar 5.4 : Hasil Inokulasi Bakteri pada Media NAP 
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III : Original inokulum yaitu bakteri Klebsiella pneumoniae tanpa ekstrak daun beluntas yang 
belum melalui proses dilusi tabung.  

IV : Ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 15%. 
V : Ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 17,5%. 
VI : Ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 20%. 
VII : Ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 22.5%. 
VIII : Ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 25%. 
 

 
Setelah mendapatkan hasil inkubasi bakteri dari masing-masing NAP, 

seperti yang terlihat pada gambar 5.4, dilakukan penghitungan jumlah koloni 

bakteri pada masing-masing NAP menggunakan alat colony counter, dengan 

menggunakan rumus perhitungan koloni kuman, didapatkan hasil seperti pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Koloni Bakteri yang Tumbuh Pada NAP 

 

Pada kontrol bahan (KB) tidak didapatkan pertumbuhan koloni bakteri, 

menunjukkan bahwa bahan yang digunakan tidak terkontaminasi. Pada cawan 

petri kontrol kuman tanpa diberi ekstrak daun beluntas (0%), didapatkan koloni 

rerata sejumlah 4.387.365 koloni, pada konsesntrasi ekstrak 15%, didapatkan 

koloni rerata sejumlah 107,5 koloni, pada konsentrasi 17,5%, didapatkan koloni 

rerata sejumlah 48,75 koloni, pada konsenstrasi 20%, didapatkan koloni rerata 

sejumlah 20 koloni, pada konsesntrasi 22,5%, didapatkan koloni rerata sejumlah 

Konsentrasi 
ekstrak 

Jumlah koloni (Pengulangan) 

Jumlah Rata-Rata 
Rataan 
(Log10) 

Standard 
Deviasi 
(Log10) 

I II III IV 

KK 5.213.970 3.687.930 4.196.610 4.450.950 17.549.460 4.387.365 6,639 0.062 

15% 130 101 106 93 430 107,5 2,027 0,062 

17,5% 52 59 55 29 195 48.75 1,672 0.142 

20% 18 19 35 44 116 29 1,430 0.193 

22,5% 3 8 5 9 25 6.25 0,758 0.218 

25% 0 0 0 0 0 0 0,000 0.000 

100% (KB) 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 

OI 4,710 5.280 5.280 4.710 19.980 4.995 3,698 0,034 
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6,25 koloni, dan baru pada konsentrasi 25%, didapatkan koloni rerata sejumlah 0 

koloni. Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rerata 

jumlah koloni Klebsiella pneumoniae seiring dengan peningkatan konsentrasi 

ekstrak daun beluntas.  

Hasil original inoculums dari Klebsiella pneumoniae adalah 0,528 x 104 

CFU. Sehingga pada NAP maksimal terdapat maksimal 5 koloni bakteri atau 

tidak terdapat koloni bakteri. Jadi KBM esktrak daun beluntas pada penelitian ini 

adalah pada konsentrasi 25%. Perbedaan jumlah koloni bakteri Klebsiella 

pneumoniae yang dihasilkan pada media NAP secara keseluruhan pada setiap 

perlakuan diatas juga dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

Dengan kata lain nilai KBM ekstrak daun beluntas terhadap Klebsiella 

pneumoniae adalah pada konsentrasi 25% ( gambar 5.5 ). 

 
 
Gambar 5.5 Grafik Rataan Jumlah Koloni Klebsiella pneumoniae Terhadap 

Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Beluntas 
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5.3  Analisa Data 

Hasil penelitian ini di analisis menggunakan analisis statistik SPSS versi 

20.0 untuk Windows. Analisis data hasil jumlah koloni pada tabel 5.1 

menggunakan uji statistik parametrik One-way ANOVA dan regresi linier karena 

data penelitian ini bersifat data rasio yang memiliki satu variabel bebas dan satu 

variabel tergantung. Dalam perhitungan hasil penelitian ini digunakan taraf 

kepercayaan 95% (α=0,05). 

Sebagi prasyarat analisis statistik parametrik diperlukan beberapa 

pengujian pendahuluan. Data sampel diuji dengan uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. 

Syarat menggunakan uji parametrik One-way ANOVA adalah data memiliki 

distribusi yang normal yaitu bila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (p > 0,05). 

Sedangkan syarat varian data/homogenitas harus sama adalah nilai signifikansi 

>0.05 (Dahlan, 2004). 

Dari uji normalitas didapatkan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05) yang 

berarti data tidak berdistribusi normal, sehingga dilakukan transformasi pada 

data tersebut. Nilai signifikansi setelah trasnformasi adalah sebesar 0,119 (p > 

0,05) yang berarti data sudah terdistribusi normal. Selain itu diperlukan uji 

homogenitas varian data sebelum memasuki uji One-way ANOVA. Berdasarkan 

hasil uji homogenitas diketahui nilai signifikansi setelah transformasi yaitu 0,075 

(p > 0,05). Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varian data adalah 

homogen. Setelah diketahui bahwa data terdistribusi normal dan varian data 

homogen, maka data dianalisa dengan uji statistik One-way ANOVA, korelasi 

dan regresi Linier. 
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5.3.1 Uji One-way ANOVA 

One-way ANOVA merupakan pengujian untuk mengetahui perbedaan 

nyata antar konsentrasi ekstrak daun beluntas terhadap rata-rata pertumbuhan 

koloni lima macam isolat Klebsiella pneumoniae. Dan hasil uji One-way ANOVA 

didapatkan angka signifikansi 0,000 (p < 0,05). Hal ini berarti efek perubahan 

konsentrasi ekstrak terhadap pertumbuhan jumlah koloni isolat Klebsiella 

pneumoniae adalah berbeda secara signifikan pada taraf kepercayaan 95%. 

 

5.3.2 Uji Post Hoc Tukey 

Uji Post Hoc Tukey  merupakan uji pembandingan berganda (multiple 

comparisons). Uji ini menunjukkan pasangan kelompok sampel (kelompok 

perlakuan atau konsentrasi dan jumlah koloni) yang memberikan perbedaan 

yang signifikan dan yang tidak memberikan perbedaan secara signifikan. 

Dari hasil uji post hoc tukey dapat diketahui bahwa ada beberapa 

perbedaan yang signifikan di setiap pasangan kelompok sampel yang 

ditunjukkan oleh angka signifikansi 0,000 (p < 0,05). Konsentrasi 17,5% memiliki 

perbedaan yang tidak signifikan dengan konsentrasi 20%. Namun konsentrasi 

17,5% memiliki perbedaan signifikan dengan konsentrasi 0%, 15%, 22,5% dan 

25%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah koloni lima isolat Klebsiella 

pneumoniae  yang tumbuh adalah tidak berbeda secara signifikan. 

Pada output tabel Homogeneous Subsets akan diketahui perbedaan rata-

ratanya yang tidak signifikan. Pada Homogeneous Subsets ini enam kelompok 

sampel masuk ke 5 subsets. Pada subsets 1 diisi kelompok sampel 25%. Hal ini 

berarti kelompok konsentrasi 25% memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan 

terhadap setiap kelompok lainnya. Pada subsets 2 diisi kelompok sampel 

konsentrasi 22,5%. Hal ini berarti kelompok konsentrasi 22,5% memiliki 

perbedaan rata-rata yang signifikan terhadap setiap kelompok lainnya. Pada 
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subsets 3 diisi kelompok sampel konsentrasi 20% dan 17,5%. Hal ini berarti 

kedua kelompok sampel tersebut tidak memiliki perbedaan rata-rata yang 

signifikan. Pada subsets 4 diisi kelompok sampel konsentrasi 15%. Hal ini berarti 

kelompok konsentrasi 15% memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan 

terhadap setiap kelompok lainnya. Pada subsets 5 diisi kelompok sampel 

konsentrasi 0%. Hal ini berarti kelompok konsentrasi 0% memiliki perbedaan 

rata-rata yang signifikan terhadap setiap kelompok lainnya. Hasil pada 

Homogeneous Subsets sesuai dengan hasil yang telah didapat pada uji Post 

Hoc Tukey. 

5.3.3 Hasil Uji Korelasi dan Regresi  

Uji Korelasi menunjukkan angka signifikansi 0,000 (p < 0,05) yang berarti 

terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ekstrak daun beluntas 

dengan jumlah koloni Klebsiella pneumoniae. Besar koefisien korelasi Pearson 

yaitu r = -0,996. Tanda negatif menunjukkan hubungan terbalik yaitu bahwa 

semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun beluntas maka semakin sedikit jumlah 

koloni bakteri Klebsiella pneumoniae yang tumbuh, dan sebaliknya. Nilai 0,996 

menunjukkan bahwa koefisien korelasinya sangat kuat (nilai lebih dari 0,5). 

(Dahlan, 2004). 

Analisis regresi digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai 

untuk pasangan data serta dapat digunakan untuk membuat model dan 

menyelidiki hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini Uji 

Regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara 

peningkatan konsentrasi dengan kemampuan penghambatan terhadap koloni. 

Dengan uji Regresi diperoleh Adjusted R square = 0,992. Hal ini berarti 

terdapat hubungan fungsional antara perubahan dosis dengan jumlah 
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pertumbuhan koloni sebesar 99,2%, sedangkan sisanya 0,8% disebabkan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti (Dahlan,2004). 

Hubungan antara perubahan konsentrasi ekstrak beluntas dengan 

pertumbuhan koloni bakteri Klebsiella pneumoniae dapat dinyatakan dengan 

rumus Y = 6,590 – 0,264 X, dimana variabel Y adalah jumlah koloni bakteri 

Klebsiella pneumoniae sedangkan variabel X adalah konsentrasi ekstrak 

beluntas. Hal ini berarti tanpa pemberian ekstrak beluntas, maka jumlah koloni 

bakteri Klebsiella pneumoniae yang dihasilkan di mediun NAP akan meningkat 

konstan yaitu 6,590. Dengan pengaruh ekstrak maka setiap peningkatan 

konsentrasi ekstrak daun beluntas 2,5% justru menyebabkan penurunan jumlah 

koloni bakteri Klebsiella pneumoniae hingga 0,264 koloni bakteri Klebsiella 

pneumoniae. 

 


