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BAB 5  

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 Data Hasil Penelitian 

5.1.1 Hasil Ekstraksi Lobak 

 Dari 100 gr Lobak kering diperoleh 46 ml ekstrak kental berwarna kuning 

kecoklatan. 

 

5.1.2 Identifikasi Streptococcus mutans 

 Bakteri Streptococcus mutans yang digunakan sebagai sampel penelitian 

yang di peroleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya Malang. Sebelum dilakukan penelitian uji aktivitas ekstrak, dilakukan 

identifikasi bakteri untuk membuktikan bahwa bakteri yang di pakai merupakan 

bakteri Streptococcus mutans. 

 Uji Identifikasi bakteri menggunakan pewarnaan gram bertujuan untuk 

mengetahui jenis bakteri merupakan gram positif atau bakteri termasuk gram 

negatif. 

 

Gambar 5.1 Hasil Pengecatan Gram Bakteri Uji  

Keterangan: bakteri berwarna ungu, menandakan bakteri gram positif 
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Uji Pewarnaan Gram dilakukan dengan mewarnai bakteri menggunakan 

kristal violet dan safranin, setelah dilihat dengan mikroskop perbesaran 100x 

terlihat bakteri yang berbentuk bulat, rantai pendek dan berwarna ungu, seperti 

terlihat pada gambar 5.1. Bakteri berwarna ungu karena menyerap kristal violet 

yang diteteskan sebagai pewarna awal, hal ini menandakan bahwa bakteri adalah 

gram positif dan terlihat dari pengamatan mikroskop bakteri berbentuk bulat. 

Hasil Tes Katalase bakteri yang bertujuan untuk membedakan antara 

bakteri Streptococcus dan staphylococcus, dilihat dari karakteristik bakteri 

Streptococcus yang tidak melisis enzim katalase (Gambar 5.2).  

 

Gambar 5.2 Hasil Tes Katalase pada Bakteri Uji.  

Keterangan: Anak Panah = Tidak terlihat adanya gelembung udara 

 

Gelembung udara tidak ditemukan pada hasil tes ini yang menandakan 

tidak terjadi pemecahan ikatan hidrogen peroksida yang membentuk gelembung 

oksigen dan air setelah ditetesi hidrogen peroksida (H2O2 )3% ke koloni 

Streptococcus mutans, hal ini menandakan Streptococcus mutans tidak 

membentuk enzim katalase. 

Pada tes sensitifitas terhadap optochin yang digunakan untuk 

membedakan Streptococcus mutans dengan Streptococcus pnumoniae, karena 

Sterptococcus pnumoniae juga termasuk tipe Streptococcus alfa hemolisis yang 

akan menghasilkan pigmen kehijauan pada Blood agar sama seperti 

Streptococcus mutans sehingga perlu dilakukan tes ini.  
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Hasil tes menunjukkan tidak sensitifnya bakteri terhadap optochin, dan 

bakteri Streptococcus mutan tidak sensitif terhadap Optochin (Gambar 5.3) 

 

Gambar 5.3 Hasil Tes Optochin pada Bakteri Uji 

Keterangan: Tidak terdapat zona hambat di sekeliling disk. 

 

5.1.3 Hasil Penentuan KHM 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa macam konsentrasi 

ekstrak Lobak, dengan variasi konsentrasi 1%; 5%; 7,5%; 10%; 12,5%; 15%; 

Penentuan KHM dilakukan dengan cara mengamati pertumbuhan koloni secara 

langsung. Konsentrasi ekstrak yang dilarutkan pada medium SDA terendah yang 

tidak ditumbuhi koloni bakteri menunjukkan Kadar Hambat Minimal (KHM) ekstrak 

Lobak terhadap Streptococcus mutans. Hasil penentuan KHM dapat dilihat pada 

Gambar 5.4. 

1% 

    

5% 
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12,5% 

    

15% 

    

 

Gambar 5.4  Pertumbuhan Streptococcus mutans setelah perlakuan dengan ekstrak 

etanol umbi lobak pada media SDA 

 

Dari Gambar 5.4 dapat dilihat adanya pertumbuhan koloni yang bervariasi 

pada media SDA dengan yang berbeda, setelah diinkubasi pada suhu 37˚C 

selama 24 – 48 jam. Secara umum, tampak bahwa semakin tinggi pemberian dosis 

ekstrak Lobak maka semakin sedikit pertumbuhan koloni yang dapat dilihat. 

Sesuai dengan definisi KHM dengan metode dilusi agar, maka dapat ditentukan 

bahwa KHM ekstrak Lobak adalah pada konsentrasi 15%. Karena jumlah koloni 

tidak terhitung (karena batas koloni tidak jelas) maka untuk mengukur 
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pertumbuhan bakteri digunakan hasil rata-rata pertumbuhan bakteri pada setiap 

pengulangan. Hasil pengukuran pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

 

Tabel 5.1 Derajat Pertumbuhan Koloni Streptococcus mutans  

Konsentrasi 

Pertumbuhan Bakteri 

Mean 
Perlakuan 

1 
Perlakuan 

2 
Perlakuan 

3 
Perlakuan 

4 

0% 4 4 4 4 4.00 

1% 4 4 3 4 3.75 

5% 4 2 3 3 3.00 

7.5% 3 3 2 1 2.25 

10% 2 1 2 0 1.25 

12.5% 1 0 1 0 0.50 

15% 0 0 0 0 0.00 

 

Keterangan: 

0 = Tidak ada pertumbuhan koloni bakteri pada media agar 

1 = Terlihat ada pertumbuhan koloni bakteri pada 1 bagian media agar 

2 = Terlihat ada pertumbuhan koloni bakteri pada 2 bagian media agar 

3 = Terlihat ada pertumbuhan koloni bakteri pada 3 bagian media agar 

4 = Terlihat ada pertumbuhan koloni bakteri pada 4 bagian media agar 
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Gambar 5.5  Grafik pertumbuhan Streptococcus mutans setelah diberi perlakuan 

berbagai konsentrasi ekstrak Lobak 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan koloni bakteri 

Streptococcus mutans yang dihasilkan pada media SDA tampak adanya 

perbedaan konsentrasi ekstrak Lobak mewakilkan pengaruh atau efek yang 

berbeda sebagai antibakteri terhadap Streptococcus mutans. Pertumbuhan koloni 

bakteri Streptococcus mutans yang dihasilkan pada media SDA terlihat semakin 

menurun ketika diberi konsentrasi yang lebih tinggi. Bahkan pada konsentrasi yang 

lebih tinggi yaitu (15%) menunjukkan tidak ada koloni pada semua isolat bakteri 

yang tumbuh dalam media SDA tersebut. Dengan demikian, maka dapat dikatakan 

bahwa pemberian perlakuan berupa ekstrak Lobak menunjukkan efek atau 

pengaruh yang berbeda, jika dibandingkan kontrol dengan KHM (15%). 

  

5.2 Analisis Data 

Hasil penelitian dianalisis dengan software SPSS 17, dan output hasil 

analisis dapat dilihat pada lembar lampiran. Data penelitian ini berupa data ordinal, 
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sehingga menggunakan analisis statistik non parametric. Uji statistik yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Uji non parametric Kruskal Wallis 

Penelitian ini menggunakan variable numeric dengan satu faktor 

yang ingin diketahui perbedaan dari pertumbuhan koloni bakteri 

Streptococcus mutans yang dihasilkan pada medium SDA pada setiap 

perlakuan terutama yang disebabkan oleh pemberian ekstrak Lobak  

dengan variasi konsentrasi ekstrak Lobak yang diuji coba di laboraturium. 

Hipotesis ditentukan melalui Ho diterima bila nilai signifikansi yang 

diperoleh lebih dari 0,01 (p > 0,01), sedangkan Ho ditolak bila nilai 

signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,01 (p < 0,01). Bunyi Ho dari 

penelitian ini adalah tidak ada perbedaan efek antibakteri pada pemberian 

ekstrak Lobak antara setiap perlakuan terhadap pertumbuhan koloni 

bakteri Streptococcus mutans yang dihasilkan pada medium SDA. 

Sedangkan Bunyi H1 nya adalah terdapat perbedaan efek antibakteri pada 

pemberian ekstrak Lobak antara setiap perlakuan terhadap pertumbuhan 

koloni bakteri Streptococcus mutans yang dihasilkan pada medium SDA. 

Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,001 (p < 0,01), sehingga Ho ditolak, dan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan efek antibakteri pada pemberian ekstrak Lobak  

antara tiap perlakuan terhadap jumlah koloni bakteri Streptococcus 

mutans yang tumbuh pada SDA. Hasil uji Kruskal-Wallis dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  
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2)  Uji Post-Hoc Mann-Whitney 

  Untuk mengetahui pembandingan berganda (multiple comparisons) 

terhadap jumlah koloni bakteri Streptococcus mutans yang tumbuh pada 

SDA antara tiap perlakuan konsentrasi ekstrak Lobak dilakukan uji Post-

Hoc Mann-Whitney.  

Dari hasil uji Mann Whitney antara setiap perlakuan menunjukkan 

bahwa antara pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus mutans yang 

dihasilkan pada medium SDA pada kelompok kontrol (0%) berbeda 

signifikan dengan kelompok yang diberi ekstrak Lobak dengan konsentrasi 

7,5%; 10%; 12,5%; 15% (p < 0.01), namun pertumbuhan koloni bakteri 

Streptococcus mutans pada kelompok konsentrasi 0% tidak berbeda 

signifikan dengan kelompok yang diberi konsentrasi 1% dan 5% (p < 0.01). 

Pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus mutans yang dihasilkan pada 

medium SDA pada konsentrasi 1% tidak berbeda signifikan dengan 

kelompok yang diberi ekstrak Lobak  dengan konsentrasi 5% dan 7,5% 

(p>0.01). Pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus mutans pada 

kelompok konsentrasi 1% berbeda signifikan dengan konsentrasi 10%; 

12,5%; 15% (p<0.01). Pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus mutans 

yang dihasilkan pada medium SDA pada konsentrasi 5% berbeda 

signifikan dengan kelompok yang diberi ekstrak Lobak dengan konsentrasi 

12,5% dan 15% (p<0.01). Pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus 

mutans yang dihasilkan pada medium SDA pada konsentrasi 7,5% 

berbeda signifikan dengan kelompok yang diberi ekstrak Lobak  dengan 

konsentrasi 15% (p<0.01) dan tidak berbeda signifikan dengan kelompok 

yang diberi ekstrak lobak 10% dan 12,5%. Pertumbuhan koloni bakteri 
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Streptococcus mutans yang dihasilkan pada medium SDA pada 

konsentrasi 10% tidak berbeda signifikan dengan kelompok yang diberi 

ekstrak Lobak dengan konsentrasi 12,5% dan 15% (p>0.01). Pertumbuhan 

koloni bakteri Streptococcus mutans yang dihasilkan pada medium SDA 

pada konsentrasi 12,5% tidak berbeda signifikan dengan kelompok yang 

diberi ekstrak Lobak dengan konsentrasi 15% (p>0.01). 

 

3) Uji Korelasi Spearman 

Untuk mengetahui besarnya hubungan dari pemberian ekstrak 

Lobak sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan koloni bakteri 

Streptococcus mutans yang berskala ordinal, maka digunakan uji korelasi 

Spearman. Berdasarkan hasil  uji korelasi Spearman dapat diketahui 

bahwa pemberian ekstrak Lobak sebagai antibakteri terhadap 

pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus mutans yang dihasilkan pada 

medium SDA (R= -0.926, p=0.000) mempunyai hubungan (korelasi) yang 

kuat dan signifikan (p<0.01) dengan arah korelasi yang negatif (karena 

koefisien korelasi bernilai negatif). Korelasi negatif menunjukkan bahwa 

peningkatan konsentrasi ekstrak Lobak akan menurunkan pertumbuhan 

koloni bakteri Streptococcus mutans pada medium SDA. 

Koefisien korelasi sebesar -0.926 berarti bahwa kontribusi 

pemberian ekstrak lobak dalam menurunkan pertumbuhan koloni bakteri 

Streptococcus mutans sebesar 85,75% sedangkan sisanya 14,25% 

disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Faktor-faktor tersebut 

bisa merupakan akibat dari lama penyimpanan ekstrak atau akibat 

resistensi bakteri itu sendiri.  


