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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Identifikasi Bakteri Escherichia coli  

 Penelitian ini menggunakan stok kultur bakteri Escherichia coli yang ada di 

laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Berbagai uji 

reidentifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa isolat bakteri yang diduga adalah 

memang bakteri Escherichia coli. Beberapa tes reidentifikasi adalah berupa tes 

makroskopis, mikroskopis, dan biokimia. Identifikasi makroskopis adalah berupa 

pembiakan bakteri Escherichia coli pada media selektif yaitu Eosin Methylene Blue 

Agar. Identifikasi mikroskopis adalah berupa pengecatan Gram pada bakteri 

Escherichia coli, sedangkan identifikasi biokimia menggunakan Microbact 12A. 

 Hasil identifikasi secara makroskopis dengan membiakkan bakteri 

Escherichia coli  pada media selektif eosin methylene blue agar. Didapatkan 

bentukan koloni green metalic sheen ( Gambar 5.1). 
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Gambar 5.1 Koloni pada Bakteri Escherichia coli 
 

Keterangan: Pada panah yang ditunjuk nampak koloni bakteri Escherichia coli yang membentuk ciri 
khas koloni green metalic sheen. 

 

 Pada uji mikroskopis yang dilakukan dengan cara pengecatan Gram pada 

bakteri Escherichia coli , didapatkan bentukan bakteri batang berwarna merah  

(Gambar 5.2). Hal ini menunjukan bahwa bakteri berupa Gram negatif. 

 

  

Gambar 5.2 Hasil Pewarnaan Gram pada Bakteri Escherichia coli 
 

Keterangan: Pada tanda panah nampak bakteri Escherichia coli dengan bentuk batang berwarna 

merah dlihat dengan mikroskop dengan perbesara 1000kali. 
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Pada identifikasi biokimia dilakukan menggunakan Microbact 12A/E (Gambar 5.5). 

Sebelum melakukan uji tersebut, uji katalase dan oksidase dilakukan terlebih 

dahulu. Pada uji katalase apabila isolat bakteri yang diduga adalah Escherichia 

coli, maka akan muncul gelembung yang menandakan katalase positif. Pada uji 

oksidase apabila isolat bakteri yang diduga adalah Escherichia coli, maka kertas 

pereaksi tidak akan berubah menjadi warna ungu yang menandakan negatif.  

 

Gambar 5.3 Hasil Uji Katalase Pada Bakteri Escherichia coli. 

 

Gambar 5.4 Hasil Uji Oksidase Pada Bakteri Escherichia coli. 

 
Keterangan : Hasil yang ditunjuk oleh anak panah adalah bakteri Escherichia coli yang dibandingkan 
        dengan bakteri Pseudomonas aeruginosa yang berubah menjadi ungu pada uji                                                                    
        oksidase. 



 
 

41 

 

Gambar 5.5 Hasil Uji Microbact 12A pada bakteri Escherichia coli 

 
 
 

 
 

Gambar 5.6 Hasil interpretasi Uji Reaksi Biokimia Pada Bakteri Escherichia   
          coli. 
 
Keterangan : Berdasarkan uji reaksi biokimia diatas, bakteri yang digunakan diyakini 96,39% sebagai 

Escherichia coli. 
 

 

5.1.2 Hasil Uji Sensitivitas Antimikroba 

Uji sentivitas antimikroba ekstrak etanol biji alpukat terhadap 

Escherichia coli yang menggunakan konsentrasi 

50%,60%,70%,80%,90%,dan 100% serta satu kontrol negatif yang artinya 

tanpa pemberian ekstrak biji alpukat yang berarti konsentrasi 0%  yang 
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nantinya akan didapatkan tidak terbentuknya zona inhibisi disekitar lubang 

sumuran. 

Penelitian ini menggunakan empat Petri Dish yang masing-masing 

berisi 10ml Nutrient Agar yang telah dicampur dengan spesimen 

Escherichia coli . Pada masing-masing Petri dish dibuat enam lubang 

dengan diameter 5mm. Masing-masing lubang pada agar dalam satu Petri 

dish diisi oleh ekstrak dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Setelah 

itu, Petri dish  diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Pengamatan 

dilakukan secara kuantitatif untuk menentukan ada tidaknya hambatan 

pertumbuhan bakteri didapatkan dengan mengukur rata-rata diameter 

zona inhibisi yang terbentuk disekitar lubang sumuran dengan 

menggunakan jangka sorong dalam satuan millimeter (mm).  

 

 

 

 

Gambar 5.7 Difusi sumuran dengan berbagai konsentrasi  
  ekstrak biji alpukat Persea americana Mill. 
 
Keterangan : Hasil yang ditunujukan oleh anak panah adalah terbentuk zona 
        inhibisi terhadap pertumbuhan Escherichia coli  di sekitar sumuran  

        yang telah diisi ekstrak etanol biji alpukat. 
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Tabel 5.1 Zona Inhibisi pada Penelitian Definitif 

Konsentrasi Diameter Zona Inhibisi (mm) 
Rata- Rata 

  
Pengulangan 

1 
Pengulangan 

2 
Pengulangan 

3 
Pengulangan 

4 

0% 0 0 0 0 0 

50% 12,525 14,575 13,100 12,600 13,200 

60% 14,535 15,050 15,575 16,375 15,497 

70% 15,625 16,600 17,050 18,650 16.981 

80% 17,600 18,400 18,375 18,450 18.206 

90% 19,700 19,050 20,375 19,725 19,712 

100% 21,600 20,625 21,700 22,750 21,668 

Gentamisin 
1ml 

21,100     

 

 

5.2 Analisa Data 

 Untuk melakukan uji One-Way Anova  atau uji parametrik, terlebih dahulu 

data harus memenuhi dua persyaratan. Dua persyaratan itu adalah uji normalitas 

dan uji homogenitas. Uji One-Way Anova  harus memiliki sifat data normal dan 

homogen. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan 

dinyatakan distribusi data normal bila nilai signifikansi (p-value) adalah lebih dari 

0,05. Uji Homogenitas dilakukan dengan uji Levene dan dinyatakan homogen bila 

p-value lebih dari 0,05. 

 

Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 

Zona 
Inhibisi 

Std deviasi 

6.8048 

 

 

Sig 

0.128 
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Tabel 5.3 Hasil Uji Homogenitas 

 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.502 6 21 .226 

 

 Menurut tabel 5.2, p-value  pada uji Kolmogorov-Smirnov  adalah 0,128, 

maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Pada uji homogenitas 

untuk tabel 5.3 menunjukan bahwa  p-value  dari uji Levene adalah 0,226. Hal ini 

berarti bahwa data penelitian ini adalah homogen. Dapat disimpulkan bahwa  

kedua syarat uji parametrik  telah terpenuhi maka metode analisa data yang akan 

digunakan adalah One-Way ANOVA. 

 

5.2.1  Uji One-Way ANOVA  

 Metode ini digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan 

antara konsentrasi-konsentrasi ekstrak etanol biji alpukat terhadap pertumbuhan 

Escherichia coli. Hipotesis awal (Ho) yang digunakan dalam uji statistik ini adalah 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas antimikroba ekstrak etanol 

biji alpukat terhadap pertumbuhan Escherichia coli.  Sedangkan hipotesis alternatif 

(H1) adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas antimikroba ekstrak 

etanol biji alpukat terhadap pertumbuhan Escherichia coli. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan 

nilai signifikansi (p-value), di mana p-value yang lebih kecil dari alpha (0,05) atau 

5% menunjukkan bahwa hipotesis H1 diterima dan hipotesis H0 ditolak. 
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Tabel 5.4 Hasil Uji One-Way ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1237.077 6 206.179 333.657 .000 

Within Groups 12.977 21 .618   

Total 1250.05r4 27    

 

 

 Dari uji One-Way ANOVA tersebut, diperoleh signifikansi (p-value) dari 

konsentrasi ekstrak etanol biji alpukat terhadap pertumbuhan Escherichia coli 

sebesar 0,000.  Hal tersebut menunjukan bahwa nilai signifikansi dari aktivitas 

antimikroba ekstrak etanol biji alpukat terhadap pertumbuhan Escherichia coli  

lebih kecil dari alpha (0,05). Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 dtolak dan H1 dapat diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat aktivitas antimikroba ekstrak etanol biji alpukat terhadap pertumbuhan 

Escherichia coli. 

 

5.2.2 Uji Post Hoc Tukey   

 Dengan ditemukannya pengaruh yang signifikan pada aktivitas antimikroba 

ekstrak etanol biji alpukat terhadap pertumbuhan Escherichia coli, maka 

selanjutnya akan dilakukan uji  Post Hoc Tukey untuk melihat adanya perbedaan 

antara aktivitas animikroba pada konsetrasi- konsentrasi ekstrak yang digunakan 

terhadap pertumbuhan  Escherichia coli. Pada uji Post hoc Tukey dikatakan 

memiliki perbedaan yang bermakna bila mempunyai nilai p< 0,05 sedangkan jika 
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nilai p> 0,05 maka dinyatakan tidak memiliki perbedaan yang bermakna. Hasil uji 

Post hoc Tukey  dapat dilihat ditabel 5.5. 

 

Tabel 5.5 Uji Post hoc Tukey   

  0% 50% 60% 70% 80% 90% 100 

0% - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

50% 0,000 - 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 

60% 0,000 0,012 - 0,106* 0,001 0,000 0,000 

70% 0,000 0,000 0,106* - 0,335* 0,001 0,000 

80% 0,000 0,000 0,001 0,335* - 0,144* 0,000 

90% 0,000 0,000 0,000 0,001 0,144* - 0,028 

100% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 - 

Tabel 5.5 Nilai signifikansi (p) dari hasil Uji Post hoc Tukey 

 
Keterangan :  
             *  = Tidak Berbeda bermakna (P > 0,05) 
 
 

 Dari uji Post hoc Tukey, diperoleh perbedaan bermakna pada setiap 

konsentrasi, Namun terdapat perbedaan yang kurang bermakna antara 

konsentrasi 60% dengan 70%, 70% dengan 80%, dan 80% dengan 90%. 

 

 
5.2.3 Uji Korelasi Pearson  

 

 Untuk mengetahui besarnya korelasi dari pemberian ekstrak etanol biji 

alpukat terhadap pertumbuhan koloni bakteri Escherichia coli pada media Nutrient 

Agar Plate  yang berskala nominal, digunakan uji korelasi Pearson dengan hasil 

pada tabel 5.6  
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Tabel 5.6 Korelasi Konsentrasi dan Pertumbuhan Koloni 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : tabel tersebut menunjukkan nilai Korelasi sebesar 0,983 dan nilai p sebesar 0,000 

 

 Pada tabel 5.6 menunjukan bahwa nilai korelasi antara konsentrasi 

perlakuan terhadap jumlah koefisien mempunyai korelasi sebesar 0,983. Hal ini 

bermakna bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara konsentrasi dengan 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Nilai positif menunjukan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi maka semakin besar pula zona inhibisi pertumbuhan bakteri. 

Nilai p=0,000 yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara konsentrasi 

dengan pertumbuhan bakteri Escherichia coli (p<0,05). 

              

 

 

 

Correlations 

 Konsentrasi Diameter 

Konsentrasi 

Pearson Correlation 1 .983** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 28 28 

Diameter 

Pearson Correlation .983** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


