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DAYA HAMBAT EKSTRAK RUMPUT LAUT (Kappaphycus alvarezii)
TERHADAP BAKTERI PLAK SUPRAGINGIVA
INHIBITORY EFFECT OF (Kappaphycus alvarezii) EXTRACT AGAINTS
SUPRAGINGIVAL PLAQUE BACTERIA

ABSTRACT
Background. Periodontal disease caused by polymicrobe in the oral cavity which
was accumulated into biofilm called plaque. If plaque removal is not adequate, it
will cause gingival inflammation (gingivitis), this stage can be continuing into
chronic infection and lead attachment loss. This series of infection will cause
periodontitis. Antibacterial plaque agent to increase oral hygiene used as
preventive step. Purpose. The aim of this research is to know the effectiveness of
Kappaphycus alvarezii extract inhibiting supragingival plaque bacteria.
Methode. This research was done by using serial dilution and checked by colony
counting in nutrient agar. Result. There were significant differences of
supragingival plaque bacteria growth (p<0,05) among different concentration.
Conclusion. Kappaphycus alvarezii extract is effective to inhibit the growth of
supragingival plaque bacteria.
Key words

: supragingival plaque, Kappaphycus alvarezii, gingivitis,
periodontitis
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Penyakit periodontal merupakan rangkaian penyakit dalam rongga mulut

dari polimikroba dalam rongga mulut yang terakumulasi dalam bentuk bakteri
plak (biofilm) yang bertanggung jawab terhadap inflamasi gingiva yang jika tidak
dihentikan prosesnya maka akan menimbulkan infeksi kronis dan menyebabkan
kehilangan perlekatan periodontal. Rangkaian penyakit ini dimulai dari gingivitis
dan akan berlanjut menjadi periodontitis. Pencegahan dapat dilakukan dengan
kontrol plak untuk meningkatkan oral hygiene seperti aplikasi agen antibakteri
(Sebastian, 2010).
Salah satu kondisi penyebab dari gingivitis dan penyakit periodontal
lainnya adalah buruknya kebersihan mulut yang memicu akumulasi dari bakteri
yang terkumpul dalam matriks dan melekat pada gigi dan gingiva yang disebut
plak (Urzua et al, 2008). Plak merupakan kumpulan mikrobial yang kompleks
dengan lebih dari 1011 bakteri tiap miligram. Jumlah bakteri plak supragingiva
pada satu permukaan gigi diperkirakan mencapai 109. Telah diperkirakan
sebanyak 500 spesies bakteri dapat ditemukan dalam plak. Spesies mikrobial yang
penting dalam perkembangan plak diantaranya kokus gram positif dan batang
pendek mendominasi pada permukaan gigi, sedangkan batang gram negatif dan
bentuk filamen mendominasi di permukaan terluar dari kumpulan plak yang sudah
matur sedangkan pada plak subgingiva spesies gram negatif lebih mendominasi
(Newman, 2006). Keberadaan plak ini berhubungan dengan penyakit periodontal,
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plak di daerah marginal sebagai contoh merupakan agen yang dapat menginisiasi
terjadinya gingivitis. Plak supragingiva dan plak subgingiva yang berhubungan
dengan gigi sangat berperan terhadap pembentukan kalkulus dan karies akar
sedangkan plak subgingiva yang berhubungan dengan jaringan berperan terhadap
destruksi jaringan (Newman, 2006).
Asam yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam plak menyebabkan
proses dekalsifikasi enamel sehingga terjadi karies. Mikroorganisme dalam
pertumbuhannya selain menghasilkan asam juga menghasilkan enzim-enzim,
endotoksin dan antigen yang dapat menyebabkan peradangan gusi sebagai awal
terjadinya penyakit periodontal (Sebastian, 2010).
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian aktivitas
antibakteri

terhadap

bakteri

plak supragingiva yang diharapkan

dapat

memberikan informasi dan bukti ilmiah untuk mengembangkan obat baru dari
bahan alam bahari.
Rumput laut adalah sumberdaya hayati yang terdapat di wilayah pesisir
dan laut, beberapa jenis rumput laut banyak dibudidayakan masyarakat peissir
Indonesia. Rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia
yang diandalkan dalam program revitalisasi perikanan. Sebagai bahan dasar
penghasil agar, alginat, dan karaginan rumput laut sangat laku di pasaran baik
dalam negeri maupun luar negeri. Rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah
jenis Euchema (Angka & Suhartono, 2000). Rumput laut jenis ini kemudian
secara taksonomi berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii (Doty, 2000).
Jenis ini termasuk alga merah (Rhodophyoceae) penghasil karaginan yang banyak
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digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi (Angka & Suhartono,
2000).
Kappaphycus alvarezii telah digunakan oleh bangsa Cina sebagai bahan
sayuran, obat-obatan dan kosmetik, di Jepang sebagai bahan pembuat makanan
dan bahan obat-obatan, sedangkan di Indonesia digunakan

sebagai

bahan

sayuran, kue, manisan dan obat-obatan (Bucholz, 2012). Dengan kandungan
nutrisi tinggi seperti protein, dan asam amino esensial juga kandungan metabolit
sekunder yang banyak bermanfaat bagi kesehatan maka jenis rumput laut ini
digunakan secara luas dan banyak dibudidayakan (Prabha, 2013).
Kappaphycus alvarezii merupakan salah satu makroalga multiseluler yang
memiliki senyawa bioaktif seperti alkaloid dan flavonoid, senyawa-senyawa ini
mempunyai sifat antibakteri dan banyak digunakan sebagai bahan obat (Sarker &
Nahar, 2009).
Menurut penelitian lain Kappaphycus alvarezii selain memiliki senyawa
fenolik, terutama flavonoid juga memiliki kandungan kimia senyawa bioaktif
seperti terepenoid, alkaloid, flavonoid, dan polifenol yang memiliki daya
antibakteri (Prabha, 2013).

1.2

Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.2.1 Apakah ekstrak rumput laut Kappaphycus alvarezii dapat menghambat
pertumbuhan bakteri plak supragingiva?
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1.2.2 Pada konsentrasi berapakah ekstrak rumput laut Kappaphycus alvarezii
dapat menghambat pertumbuhan bakteri plak supragingiva ?

1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai
berikut :
Untuk mengetahui daya hambat ekstrak rumput laut Kappaphycus
alvarezii terhadap bakteri plak supragingiva.

1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai daya hambat
ekstrak rumput laut Kappaphycus alvarezii terhadap pertumbuhan bakteri
plak supragingiva, sehingga nantinya pembuatan ekstrak rumput laut
Kappaphycus alvarezii dapat dijadikan alternatif preventif penyakit
periodontal dan pemeliharaan OH.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Kappaphycus alvarezii
Rumput laut dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri thallus, habitat, cara

hidup, reproduksi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Klasifikasi
Kappaphycus alvarezii menurut (Doty, 2001) adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Rhodophyta

Kelas

: Rhodophyceae

Ordo

: Gigartinales

Famili

: Gigartinaceae

Genus

: Eucheuma

Species

: Euchema Spinosum

Sinonim

: Kappaphycus alvarezii

Gambar 2.1 Rumput laut Kappaphycus alvarezii
Sumber : (Abirami & Kowsalya, 2011)
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Euchema berubah nama menjadi Kapphaphycus alvarezii karena
karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa karagenan (Doty, 2001). Oleh
karena itu, secara taksonomi disebut Kappaphycus alvarezii (Doty, 2001).
Rumput laut Kapphaphycus alvarezii memiliki ciri-ciri fisik seperti thallus
silindris, permukaan licin, cartilogineus (lunak seperti tulang rawan), warna hijau,
hijau kuning, abu-abu dan merah. Penampakan thallus bervariasi mulai dari
bentuk sederhana sampai kompleks. Duri-duri pada thallus runcing memanjang
agak jarang-jarang dan tidak bersusun melingkari thallus, permukaan licin,
cartilogeneus. Percabangan ke berbagai arah dengan batang-batang utama keluar
saling berdekatan ke daerah asal atau pangkal (Doty, 2001).
Penampakan thalli bervariasi mulai dari bentuk sederhana sampai
kompleks. Duri-duri pada thallus runcing memanjang, agak arang-jarang dan
tidak bersusun melingkari thallus. Percabangan ke berbagai arah dengan
batang-batang utama keluar saling berdekatan ke daerah basal (pangkal).
Tumbuh melekat ke substrat dengan alat perekat berupa cakram. Cabangcabang pertama dan kedua tumbuh dengan membentuk rumpun yang rimbun
dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari (Doty, 2001).
Umumnya Kappaphycus alvarezi) tumbuh dengan baik di daerah pantai
terumbu (reef).

Habitat khasnya adalah daerah yang memperoleh aliran air

laut yang tetap, variasi suhu harian yang kecil dan substrat batu karang mati
(Doty, 2001).
Rumput laut (seaweed) atau yang lebih dikenal dengan ganggang
merupakan organisme autotrof yang hidup di perairan. Struktur rumput laut tidak
dapat dibedakan antara daun, batang dan akar. Keseluruhan tubuh rumput laut
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disebut thallus dengan bentuk yang bervariasi tiap spesiesnya. Rumput laut juga
melakukan fotosintesis seperti halnya tumbuhan autotrof di darat. Rumput laut
memiliki berbagai jenis pigmen dalam kloroplasnya sehingga panjang gelombang
cahaya yang diserapnya pun lebih bervariasi. Selain berperan dalam fotosintesis,
pigmen pada rumput laut juga memberikan warna thallus, sehingga pigmentasi
thallus dijadikan suatu dasar klasifikasi rumput laut. Rumput laut mengandung
klorofil a, b, c, karotenoid dan juga khromatofor lain seperti, fikooxantin,
fikoeritrin dan lain-lain (Thirumaran et al, 2009).
Rumput laut atau makroalga merupakan salah satu organisme laut yang
berperan dalam siklus rantai makanan sebagai produsen primer. Untuk
mempertahankan diri dalam habitatnya, rumput laut memproduksi berbagai
senyawa yang terdiri dari senyawa primer yang merupakan senyawa yang
dihasilkan oleh makhluk hidup dan bersifat esensial bagi proses metabolisme sel
seperti fikokoloid, vitamin, asam lemak tak jenuh (UFA) dan karbohidrat.
Senyawa sekunder (metabolit sekuder) adalah senyawa metabolit yang tidak
esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau
berbeda-beda antar spesies yang satu dan yang lainnya. Setiap organisme biasanya
menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda-beda seperti terpenoid,
steroid, kumarin, flavonoid, dan alkaloid. Fungsi metabolit sekunder adalah untuk
mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan.
Metabolit sekunder berperan sebagai alat pertahanan inang (host) terhadap
patogen, parasit, predator, kompetitor dan epibiota dan produksinya sangat
tergantung pada kondisi biogeografi. Sifat metabolit sekunder sebagai alat
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pertahanan diri organisme laut mempunyai potensi sebagai sumber bahan obat
(Lain, 2005 ; Thirumaran et al, 2009).
Kappappycus alvarezii merupakan merupakan tanaman laut yang memiliki
beberapa bahan aktif sebagai daya antibakteri. Tanaman ini memiliki thalus yang
keras, silindris, dan berdaging (Doty, 2001). Kappappycus alvarezii merupakan
spesies rumput laut yang banyak dibudidayakan di perairan Indonesia. Hal
tersebut dikarenakan manfaat fikokoloidnya yang besar yaitu karaginan dan agar
serta teknik budidayanya yang relatif mudah dan murah. Eucheuma cottonii
(Kappaphycus alvarezii) merupakan rumput laut merah (Rhodophyta) yang kaya
akan pigmen fotosintesis dan pigmen aksesoris lainnya, yaitu klorofil a, α-karoten,
β-karoten, fikobilin, neozantin dan zeanthin (Thirumaran et al, 2009).

2.2

Kandungan Kappaphycus alvarezii
Menurut penelitian Kappaphycus alvarezii memiliki kandungan kimia

yang kaya senyawa fenol, termasuk flavonoid. Senyawa fenol ini merupakan
antioksidan yang menetralisir radikal bebas dan dapat mengurangi resiko
kerusakan jaringan akibat radikal bebas tersebut. Senyawa fenolik ini banyak
terdapat pada tumbuhan (Rajasulochana, 2013).
Selain berperan sebagai antioksdan kandungan kimia rumput laut merah
Kappaphycus alvaezii memiliki peran sebagai antibakteri, antijamur. Menurut
penelitian senyawa-senyawa tersebut antara lain adalah flavonoid, alkaloid,
senyawa fenol, karbohidrat, glikosida, protein, dan terepenoid (Phraba, 2013).
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Tabel 2.1 Kandungan senyawa bioaktif Kappaphycus alvarezii
Sumber : (Phraba et al, 2013)

Phytochemical

Etanol Extract

Metanol Extract

Aceton Extract

Alkaloids

+

+

+

Carbohydrate

+

+

-

Saponins

-

-

+

Glycoside

+

-

-

Protein and Amino
Acids

+

+

-

Phytosterol

-

+

+

Phenolic
Compounds

+

+

-

Flavonoids

+

+

+

Terpenoids

+

+

+

Tannin

-

+

-

Senyawa Flavonoid dapat merusak membran sitoplasma yang dapat
menyebabkan bocornya metabolit penting dan menginaktifkan sistem enzim
bakteri. Kerusakan ini memungkinkan nukleotida dan asam amino merembes
keluar dan mencegah masuknya bahan-bahan aktif ke dalam sel, keadaan ini dapat
menyebabkan kematian bakteri. (Prajitno, 2007 cit Volk & Wheeler, 1988).
Senyawa polifenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi
yang melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein
fenol dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami peruraian, diikuti penetrasi
fenol ke dalam sel dan menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Pada
kadar tinggi fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel membran mengalami
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lisis (Parwata & Dewi, 2008 cit. Juliantina, et al. 2009). Polifenol menghambat
kerja enzim instaseluler sehingga dapat merusak sistem metabolisme sel yang
menyebabkan kematian pada sel.
Kappaphycus alvarezii juga mengandung bahan kimia utama sebagai
sumber alginat dan mengandung protein, vitamin C, mineral seperti Ca, K, Mg,
Na, Fe, Cu, Zn, S, P, dan Mn, tannin, iodine, auxin, karotenoid dan juga
khromatofor lain seperti fikoxantin, fikoeritrin (Abirami & Kowsalya, 2011).

2.3

Plak gigi
Plak gigi merupakan suatu deposit lunak yang terdiri atas kumpulan

bakteri yang berkembang biak di dalam lapisan suatu matrik intraseluler.
Lapisan ini terbentuk

dan melekat

erat

pada

permukaan

gigi

bila

seseorang mengabaikan kebersihan gigi dan mulutnya. Dalam jumlah sedikit
plak tidak dapat terlihat kecuali apabila telah diwarnai dengan disclosing solution
atau telah mengalami diskolorasi oleh pigmen – pigmen yang berada dalam
rongga mulut. Apabila plak telah menumpuk, plak akan terlihat berwarna abu –
abu, kekuningan dan kuning. Plak biasanya terbentuk pada sepertiga permukaan
gingival dan pada permukaan gigi yang cacat dan kasar (Megananda, 2009).
Plak gigi terdiri dari bahan organik dan anorganik kira-kira 80% dari
komposisi plak, dan sisanya adalah air. Jumlah bakteri kira-kira 70% dari bahan
padat dan sisanya dari matriks interseluler. Bahan padat organik berisi protein
poliskarida kompleks yang tersusun atas 30% karbohidrat, 30% protein, 15%
lemak, dan sisanya belum diketahui secara pasti. Di dalam plak terdapat sebanyak
500 spesies bakteri dapat ditemukan dalam plak. Spesies mikrobial yang penting
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dalam perkembangan plak diantaranya kokus gram positif dan batang pendek
mendominasi pada permukaan gigi, sedangkan batang gram negatif dan bentuk
filamen mendominasi di permukaan terluar dari kumpulan plak yang sudah matur
sedangkan pada plak subgingiva spesies gram negatif lebih mendominasi.
(Newman, 2006).

2.4

Mekanisme pembentukan plak gigi
Semua pemukaan rongga mulut baik permukaan yang keras maupun yang

lunak dilapisi oleh suatu pelikel (fase awal dari perkembangan plak). Dalam
nanodetik setelah menyikat gigi maka suatu lapisan tipis bercampur saliva yang
disebut acquired pellicle akan melapisi permukaan gigi. Pelikel ini terdiri atas
berbagai macam komponen seperti glikoprotein (mucin), poroline rich protein,
fosfoprotein, (statherin), histidin rich protein, enzim (alfa amylase) dan molekul
lain yang berfungsi sebagai sisi adesif untuk reseptor bakteri (Newman, 2006).
Besar mikroorganisme melibihi 500 macam spesies, dalam 1 miligram plak
terdapat 1011 bakteri, sedangkan jumlah bakteri plak supragingiva di permukaan
gigi mencapai 109 (Newman, 2006).
Plak pada gigi dapat terlihat 1 - 2 hari tanpa adanya tindakan oral hygiene.
Plak bisa berwarna putih, keabu-abuan atau kuning dan memiliki tampilan yang
bulat. Sejumlah kecil plak yang tidak dapat terlihat pada permukaan gigi dapat
dideteksi menjalankan probe periodontal sepanjang bagian sepertiga gigi bagian
atas. Metode lain yang digunakan yaitu dengan menggunakan disclosing solution.
Tanpa adanya tindakan oral hygiene, plak bisa berlanjut dan terus berakumulasi
sampai sebuah keseimbangan tercapai antara penghapusan plak dengan
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pembentukan plak. Proses pembentukan plak bisa dibagi menjadi tiga fase yakni
(Newman, 2006)

:

1. Pembentukan dental pellicle
Pembentukan dental pellicle adalah fase awal dari pembentukan plak
(Newman, 2006). Beberapa detik setelah penyikatan gigi, akan terbentuk
deposit selapis tipis dari protein saliva yang terutama terdiri dari
glikoprotein pada permukaan gigi (serta pada restorasi dan geligi tiruan).
Lapisan yang disebut pelikel ini tipis (0,5µm), translusen, halus, dan tidak
berwarna, lapisan ini melekat erat pada permukaan gigi.
2. Kolonisasi awal pada permukaan gigi
Dalam waktu beberapa menit setelah terdepositnya pelikel, pelikel ini akan
terpopulasi dengan bakteri. Bakteri dapat terdeposit langsung pada email,
tetapi biasanya bakteri melekat terlebih dahulu pada pelikel dan bakteri
dapat menyelubungi glikoprotein saliva. Bakteri awal yang berkolonisasi
dengan pellicle pada permukaan gigi sebagian besar adalah bakteri gram
positif fakultatif seperti Actinomyces viscosus dan Streptococcus sanguis.
(Newman, 2006).
3. Kolonisasi kedua dan maturasi plak
Koloni kedua adalah mikroorganisme yang pada awalnya tidak berkoloni
pada permukaan gigi termasuk Prevotella intermedia, Prevotella loescheii,
Capnocytophaga spp., Fusobacterium nucleatum dan Porphyromonas
gingivalis. Mikroorganisme ini melekat pada sel bakteri yang telah berada
dalam plak (Newman, 2006). Selama proses ini kondisi lingkungan
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perlahan-lahan akan berubah dan menyebabkan terjadinya pertumbuhan
selektif.

2.5

Macam-macam plak gigi
Berdasarkan hubungan dengan gingival margin plak dibagi menjadi dua

tipe yaitu plak supragingiva dan plak subgingiva. Plak supragingiva terbagi atas
plak di bagian koronal yaitu yang melekat pada permukaan mahkota gigi letaknya
pada gigi diatas gingiva yang meliputi surfaces, cracks, pits, fissure dan plak
marginal yaitu yang melekat pada permukaan gigi dan margin gingival, dan plak
subgingiva yang berada di bawah marginal gingival diantara gigi dan epitel poket.
Plak ini membuat bakteri dapat berkoloni di permukaan gigi dan jika
bakteri ini tumbuh matur dan tidak dalam kondisi yang homeostasis dengan
rongga mulut maka dapat terjadi gingivitis, gingivitis adalah penyakit periodontal
yang

jika

tidak

terawat

maka

akan

menyebabkan

perkembangan

microenvironment dari subgingival plaqe, dan jika proses ini berlangsung dapat
menyebabkan periodontitis (Newman, 2006).

2.6

Deteksi terhadap keberadaan plak
Plak tidak dapat dilihat kecuali menggunakan disclosing agent, plak

terbentuk setelah satu jam menggosok gigi. Disclosing agent ini mampu memberi
warna paga gigi, lidah, dan gingival yang diliputi plak. Ada dua bentuk disclosing
agent yaitu berupa tablet yang diaplikasikan dengan cara dikunyah dan diratakan
ke seluruh rongga mulut kemudian berkumur, dan disclosing agent dalam bentuk
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cairan yang diaplikasikan dengan dioleskan menggunakan kapas yang akan
memberikan kenampakan warna pada gigi yang dilapisi plak. (Newman, 2006).

2.7

Plak Gigi dan gingivitis
Gingivitis adalah kelainan jaringan penyangga gigi yang dapat disebabkan

oleh plak gigi. Plak gigi, kalkulus, debris adalah faktor lokal yang dapat
menyebabkan gingivitis. Organisme dalam plak gigi berinteraksi dengan jaringan
dan sel-sel keradangan tubuh. Sedangkan kondisi sistemik, obat-obatan dan
malnutrisi dapat menjadi faktor penyebab dan memperparah gingivitis (Newman,
2006).
Gingivitis yang berhubungan dengan plak gigi adalah penyakit gingiva
yang paling umum terjadi. Karakteristik gingivitis adalah adanya inflamasi pada
gingiva tanpa adanya kehilangan perlekatan. Plak gigi mampu menyebakan
gingivitis oleh karena adanya interaksi antara mikroorganisme dalam plak gigi.
Interaksi antara mikroorganisme dengan host dapat terjadi bila terdapat faktor
lokal seperti kalkulus yang merupakan bentuk matur dari plak gigi berada dalam
rongga mulut akibat kontrol plak yang tidak adekuat (Newman, 2006).
Produk bakteri dalam plak dapat meningkatkan perkembangan penyakit
periodontal dengan cara merusak jaringan periodontal dengan adanya enzim yang
dihasilkan mikroba, aktivasi dari sistem lisis tubuh (aktivasi enzim endogen),
perubahan integritas jaringan (permeabilitas epitel sulkus meningkat), respon
inflamasi tubuh meningkat karena ada jejas, gangguan sistesis kolagen sehingga
proses perbaikan tubuh terhambat (Sebastian, 2010).
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA PENELITIAN
Kappaphycus alvarezii

terepenoid

bereaksi
dengan porin
pada membran
sel bakteri,
membentuk
ikatan polimer
yang
kuat
sehingga
porin rusak

Alkaloid

Flavonoid

Penghambatan
sintesa dinding
sel bakteri

dapat
merusak
membran
sitoplasma, mendenaturasi protein
sel bakteri

Sel menjadi lisis

menyebabkan bocornya metabolit
penting dan menginaktifkan sistem
enzim bakteri.

permeabilitas
dinding
sel
bakteri berkurang sehingga
bakteri akan
kekurangan
nutrisi

polifenol

berinteraksi dengan sel bakteri
melalui
adsorpsi
yang
melibatkan ikatan hidrogen

memungkinkan nukleotida dan asam amino
merembes keluar dan mencegah masuknya
bahan-bahan aktif ke dalam sel

penetrasi fenol dan terjadi
denaturasi protein

menghambat kerja enzim
instaseluler
sehingga
dapat merusak sistem
metabolisme sel

kematian bakteri
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3.1

Dasar Teori
Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan membentuk senyawa

kompleks terhadap protein extraseluler yang mengganggu integritas membran sel
bakteri (Juliantina, et al. 2009). Dengan cara mendenaturasi protein sel dan
merusak membran sel, flavonoid dapat meningkatkan kematian sel.
Senyawa polifenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi
yang melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein
fenol dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami peruraian, diikuti penetrasi
fenol ke dalam sel dan menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Pada
kadar tinggi fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel membran mengalami
lisis (Parwata & Dewi, 2008 cit. Juliantina, et al. 2009). Polifenol menghambat
kerja enzim instaseluler sehingga dapat merusak sistem metabolisme sel yang
menyebabkan kematian pada sel.
Mekanisme alkaloid dalam kematian sel diduga adalah dengan cara
mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel, sehingga lapisan
dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut
(Juliantina, et al. 2009). Alkaloid mengandung toksisitas yang dapat melawan sel
yang berasal dari organisme lain. Alkaloid berikatan dengan DNA sel sehingga
mengganggu fungsi sel yang kemudian diikuti dengan kematian sel.
Mekanisme terpenoid sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan porin
(protein transmembran) pada membran

luar dinding sel bakteri, membentuk

ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya
porin

yang

merupakan

pintu keluar masuknya senyawa akan mengurangi

permeabilitas dinding sel bakteri yang akan mengakibatkan sel bakteri akan
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kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau mati (Cowan,
1999).

3.2

Hipotesis penelitian :
Ekstrak

rumput

laut

Kappaphycus

alvarezii

dapat

menghambat

pertumbuhan bakteri plak supragingiva.
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BAB 4
METODE PENELITIAN
4.1

Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah eksperimental laboratoris.

4.2

Lokasi Penelitian
 Laboratorium Teknologi dan Bahan Alam Fakultas Farmasi
Universitas Katholik Widya Mandala
 Laboratorium Penelitian dan Konsultasi Industri Surabaya Jawa
Timur
 Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Airlangga

4.3

Sampel Penelitian, Unit Analisa dan Besar Sampel

4.3.1 Sampel Penelitian
Sampel diambil dari bakteri plak supragingiva pada
Wanita usia 20 s.d. 35 tahun
Pria usia 20 s.d. 35 tahun
4.3.2 Unit Analisa
Counting koloni bakteri
4.3.3 Besar Sampel
Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus :
n = 2Ϭ2. (Z(1- α) + Z (1-β))2

= 3

(µ1-µ2)2
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4.4

n

= jumlah sampel

Ϭ

= standar deviasi

= 20,87

µ1

= rata-rata kontrol

= 79,6

µ2

= rata-rata perlakuan = 17,2

dari level signifikansi 5% didapatkan Z(1- α)

= 1,96

dari power of test didapatkan

= 1,03

Z (1-β))

Variabel Penelitian

4.4.1 Variabel bebas adalah perbedaan konsentrasi ekstrak rumput laut
(Kappaphycus alvarezii ) sebagai bahan antibakteri
4.4.2 Variabel Terikat adalah daya hambat ekstrak rumput laut
(Kappaphycusalvarezii ) terhadap bakteri plak supragingiva
4.4.3 Variabel kontrol
a. Metode dan cara kerja
b. Alat dan bahan yang digunakan
c. Bakteri kultur
d. Media pembiakan bakteri
e. Suhu dan waktu inkubasi

4.5 Definisi Operasional Variabel
Ekstrak rumput laut (Kappaphycus alvarezii ) adalah ekstrak yang diperoleh
dari proses ekstraksi rumput laut yang telah dimaserasi dengan pelarut etanol.
Ekstrak ini diencerkan menjadi beberapa konsentrasi.
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Daya hambat ekstrak rumput laut (Kappaphycus alvarezii) adalah
kemampuan untuk mereduksi jumlah koloni bakteri plak supragingiva.

4.6 Alat dan Bahan Penelitian
4.6.1 Alat yang digunakan untuk pembuatan ekstrak yaitu:
a. Saringan
b. Timbangan
c. Blender
d. Labu glass
e. Rotary evaporator
f. Vacum rotavapor
g. Kertas saring
h. Perkolator
i. Tabung reaksi dan rak
j. Bejana tertutup
4.6.2 Alat yang digunakan untuk pengambilan dan penanaman sampel
yaitu :
a. Kaca mulut, sonde, pinset
b. Kawat oase dan mikropipet
c. Petridish
d. Spreader
e. Gelas ukur
f. Ekstrak rumput laut (Kappaphycus alvarezii)
g. Autoclave
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h. Spiritus brander
i. Cotton roll
j. Eskavator
k. Tabung reaksi dan rak tabung
4.6.3 Bahan Penelitian
a. Suspensi bakteri plak supragingiva
b. Ekstrak rumput laut (Kappaphycus alvarezii)
c. Etanol
d. BHI

4.7 Cara Kerja
4.7.1 Pengambilan Sampel
1. Mempersiapkan penderita
2. Media biakan yaitu BHI dipersiapkan
3. Pengambialan plak menggunakan eskavator steril
4. Plak yang telah diambil dimasukkan dalam media biakan BHI 5 ml
kemudian sebelum ditutup bagian yang terbuka dari tabung reaksi
disterilkan
5. Media biakan yang telah berisi plak diinkubasi 1 x 24 jam pada suhu 37 0C,
kemudian diamati kekeruhannya dengan standar 0,5 Mc. Farland (1,5x108)
4.7.2 Mempersiapkan Ekstrak Rumput Laut (Kappaphycus alverzii)
1. Rumput laut dikeringkan (tidak terkena sinar matahari langsung), lalu
diblender halus
2. Rumput laut yang telah diblender dicampurkan dengan pelarut etanol 96 %
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3. Dimasukkan ke dalam shaker (IKA, Germany) selama 2 jam
4. Campuran tersebut diendapkan selama 72 jam
5. Campuran tersebut kemudian disaring untuk mendapatkan filtrat 1
6. Setelah didapatkan filtrat 1 dan ampas, maka ampas tersebut dicampurkan
kembali dengan pelarut etanol 96 %
7. Diaduk selama ±1 jam
8. Disaring dengan kertas saring untuk mendapat filtrat 2
9. Filtrat 2 dan filtrat 1 dicampur dan dimasukkan dalam alat rotator untuk
proses penguapan etanol
10. Didiamkan dalam waterbath untuk proses penguapan etanol
11. Membuat 8 kali pengenceran menggunakan BHI @ 5ml dengan
a. konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.125%, 1.5625%,
0.78125%
4.7.3 Penelitian daya Hambat Bakteri Plak Supragingiva dengan Metode
Serial Dilusi Tabung
Dalam penelitian daya hambat minimum ini menggunakan metode dilusi
tabung. Daya hambat minimum merupakan tes sensitvitas yang melihat kuantitas
daya antibakteri. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan 10
tabung, 8 tabung untuk dilakukan reaksi dengan penipisan seri ekstrak rumput laut
dengan 7 tabung telah berisi media BHI 5ml dan 1 tabung berisi 10 ml ekstrak
rumput laut murni, 1 tabung berisi media BHI 5 ml saja sebagai kontrol negatif,
dan 1 tabung berisi 5 ml BHI dan 0,1 ml bakteri untuk kontrol positif.
Ekstrak rumput laut yang sudah ditentukan konsentrasinya dicampurkan
dengan menggunakan mikropipet ke dalam 5 ml media BHI. Setelah homogen,
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diambil 5 ml dan dimasukkan dalam tabung nomor 3 kemudian dicampur hingga
homogen, diambil 5 ml dan dimasukkan dalam tabung nomor 4, begitu seterusnya
hingga didapatkan penipisan seri dari ekstrak rumput laut dengan konsentrasi
100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.125%, 1.5625%, 0.78125%. Kemudian
kedalam tabung tersebut dimasukkan bakteri plak 0,1 ml setara dengan 0.5
McFarlan.
Setelah dilakukan inkubasi selama 1 x 24 jam kemudian masing-masing
tabung dilakukan penanaman pada nutrient agar untuk melihat daya hambat
ekstrak, dan diinkubasi 24 jam, setelah inkubasi selesai media diamati kemudian
dilakukan crosscheck dengan cara penanaman kembali pada nutrient agar untuk
hitungnkoloni, konsentrasi yang ditanam hanya konsentrasi hambat minimal, 1
konsentrasi diatas dan 1 konsentrasi di bawah hambat minimal, kemudian
diinkubasi 48 jam dan dihitung koloninya.

4.8 Cara Pengukuran
Dengan menggunakan unit analisa counting koloni

4.9 Analisa data
Analisa statistik yang digunakan adalah one way annova
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4.10 Alur penelitian
Pemeriksaan rongga mulut subyek
penelitian

Persetujuan subyek penelitian

Sediaan plak supragingiva kemudian
dimasukkan dalam media BHI, diinkubasi
selama 24 jam pada suhu 37 o C. Bila terlihat
keruh lakukan penyetaraan sesuai dengan
standart McFarland 0,5 (1,5 x 108 CFU/ml)
Ekstrak rumput laut Kappaphycus
alvarezii dimasukkan berseri
menurut pengenceran yang
diinginkan kedalam tabung reaksi
yang telah berisi 5 ml BHI

Masukkan bakteri campur yang telah
diinkubasi sebanyak 0,1 ml kedalam
tabung reaksi

100%

50%

25%

12,5% 6,25% 3,125% 1,56% 0,78%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Inkubasi selama 24 jam dengan
suhu 370 C

Melakukan penanaman setiap tabung pada media nutrient agar

k

k

1

2

8

3
7

4
6

5

Inkubasi selama 24 jam dengan
suhu 370 C
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Menentukan konsentrasi minimal daya hambat dengan pengamatan pada
plate agar
Dilakukan penanaman kembali sebagai crosscheck pada media nutrient agar pada
bagian konsentrasi ekstrak yang diduga sebagai MIC, konsentrasi ekstrak dibawah
MIC dan konsentrasi ekstrak diatas MIC dan kontrol.
Inkubasi selama 24 jam pada suhu 370C
Hasil dan penarikan kesimpulan
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BAB 5
HASIL PENELITIAN

5.1 Data penelitian
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai daya hambat ekstrak
kappaphycus alvarezii terhadap pertumbuhan bakteri plak supragingiva dengan
metode dilusi dan crosscheck pada media nutrient agar yang dibagi menjadi 10
bagian, maka didapatkan data seperti pada gambar 5.1.

Gambar 5.1 Pertumbuhan bakteri plak supragingiva pada media nutrient agar (koleksi
foto pribadi penulis).

Dari gambar 5.1. dapat terlihat pada konsentrasi ekstrak kappaphycus alvrezii
25% (nomor 3) dijumpai mulai tidak ada pertumbuhan dan untuk menguatkan
hasil, maka dilakukan penanaman kembali dan diinkubasi selama 24 jam pada
konsentrasi ekstrak kappaphycus alvarezii 50%; 25%; 12,5% dan kelompok
kontrol. Dari hasil penanaman kembali pada media padat nutrient agar, maka
didapatkan data seperti gambar 5.2.
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+

-

25%

12,5
%

50%

Gambar 5.2 Pertumbuhan bakteri plak supragingiva pada konsentrasi ekstrak
kappaphycus alvarezii 50%, 25% dan 12,5% serta kontrol (+ ) dan (-) (koleksi foto
pribadi penulis).
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Pada gambar 5.2. dapat terlihat hasil penelitian pada konsentrasi ektrak
kappaphycus alvarezii 50% tidak dijumpai, konsentrasi 25% didapatkan
pertumbuhan koloni yang lebih sedikit dari konsentrasi 12,5%. Untuk data hasil
penelitian perhitungan jumlah koloni dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rerata Jumlah Koloni

Kelompok

N

X

SD

Kontrol (+)

5

252,2

20.87343

Kontrol (-)

5

0

0

K 50%

5

0

0

K 25%

5

17,2

3.70135

K 12,5%

5

79,6

11.54556

Grafik 5.1 Grafik jumlah koloni bakteri plak supragingiva terhadap ekstrak daun sirsak
konsentrasi 12.5%; 25%; 50% ; kontrol positif dan negatif
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5.2 Analisa Data
Dari data yang diperoleh pada tabel 5.1 di atas untuk membuktikan
hipotesis dilakukan uji statistik. Sebelum dilakukan uji One-Way Anova,
dilakukan uji normalitas pada masing – masing kelompok dengan menggunakan
uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (lihat lampiran). Uji ini dilakukan terhadap
data nilai pada tabel 5.1. Hasilnya adalah keempat kelompok penelitian tersebut
mempunyai nilai p (probability) lebih besar dari 0,05 (p>0,05) yang berarti bahwa
data pada kelompok tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji
analisis homogenitas data (lihat lampiran).
Pada hasil tes homogenitas diperoleh dengan signifikansi di atas 0,05 (
p=0,107). Hasil analisis menunjukkan bahwa varians data adalah homogen
sehingga analisis data memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan menggunakan uji
parametrik One-Way Anova. Lalu dilanjutkan dengan Post Hoc Test
menggunakan uji Tukey HSD untuk mengetahui konsentrasi yang paling efektif
dengan membandingkan tiap kelompok konsentrasi dan mencari perbedaan yang
paling signifikan (Lihat lampiran).
Tabel 5.2 Hasil Analisa One Way Annova
ANOVA
jumlahkoloni
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

SKRIPSI

df

Mean Square

148182.533

2

74091.267

2330.800

12

194.233

150513.333
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Dari hasil analisis statistik menggunakan uji One-way Anova seperti
terlihat pada tabel 5.2, diperoleh p<0,05 (p=0,000), yang berarti ada perbedaan
yang signifikan antar kelompok yang diuji. Hasil dari uji TUKEY HSD
menunjukkan adanya perbedaan signifikan jumlah koloni

bakteri plak

supragingiva pada tabung yang diuji, yaitu kontrol positif, konsentrasi 25% dan
12,5%. Hal ini berarti pemberian ekstrak rumput laut memberikan daya hambat
terhadap pertumbuhan bakteri plak supragingiva.
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BAB VI
PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan tes daya hambat ekstrak rumput laut
(Kappaphycus alvarezii) terhadap bakteri plak supragingiva dengan metode dilusi
dengan pengenceran seri yang dilanjutkan crosscheck dengan counting koloni
pada media nutrient agar untuk memastikan letak konsentrasi yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri. Dalam penelitian ini dibuat delapan buah
pengenceran seri yaitu mulai dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125%,
1,5625%, 0,78125% disertai satu kontrol positif dan satu kontrol negatif.
Dari hasil penelitian dilusi didapatkan data bahwa pada ekstrak rumput
laut (Kappaphycus alvarezii) dengan konsentrasi ekstrak 25% hingga konsentrasi
100% tidak menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri, kemudian pada hasil
counting pada konsentrasi ekstrak 12,5% menunjukkan rata-rata jumlah koloni
bakteri sebesar 79,6, pada konsentrasi 25% menunjukkan rata-rata jumlah koloni
bakteri sebesar 17,2, kemudian pada konsentrasi diatasnya yaitu 50% tidak
didapatkan koloni bakteri. Dari hasil counting tersebut didapatkan penurunan
jumlah koloni dari konsentrasi ekstrak 12,5% ke konsentrasi ekstrak 25%
kemudian ke 50%. Sehingga dari replikasi dan jumlah sampel diatas dapat
diketahui bahwa ekstrak rumput laut (kappaphycus alvarezii) dapat menghambat
bakteri plak supragingiva di konsentrasi minimal 25% hingga konsentrasi 100%.
Data kemudian diolah menggunakan uji statistik One Way Annova
didapatkan bahwa ada hambatan pertumbuhan bakteri plak supragingiva oleh
ekstrak rumput laut dengan interval konsentrasi 25% - 100%. Dari hasil analisa
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tersebut didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi maka semakin kecil jumlah
koloni bakteri. Hal tersebut karena semakin besar konsentrasi ekstrak maka
semakin banyak kandungan senyawa metabolit sekunder yang bersifat
menghambat pertumbuhan bakteri.
Untuk mengetahui perbedaan signifikansi jumlah pertumbuhan koloni
bakteri plak supragingiva pada setiap konsentrasi ekstrak Kappaphycus alvarezii
dilakukan analisis data menggunakan uji beda One-way ANOVA. Sebelum
dilakukan uji beda, ada beberapa beberapa asumsi yang harus di penuhi pada
pengujian one way ANOVA yaitu sampel berasal dari kelompok independen (satu
kelompok tidak bergantung nilai kelompok lain), data masing-masing kelompok
berdistribusi normal, dan varian antar kelompok harus homogen.
Pertama dilakukan uji normalitas dengan uji statistik One-SampleKolmogorov-Smirnov untuk memastikan data berdistribusi normal. Kemudian
dilakukan uji untuk mengetahui kehomogenan varian dari konsentrasi. Dalam uji
ini semua hasil setiap konsentrasi pada uji One-Sample-Kolmogorov-Smirnov
menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa data
memiliki distribusi normal. Sedangkan pada uji kehomogenan dari semua
konsentrasi ekstrak menunjukkan bahwa semua variannya sama atau homogen.
Karena memenuhi semua syarat untuk uji beda One-way ANOVA, maka
dilakukan uji beda dengan One-way ANOVA. Hasil nilai signifikasi pada uji Oneway ANOVA yaitu 0.000. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi lebih kecil
dari 0.05 dan diartikan bahwa rata-rata jumlah koloni memiliki perbedaan yang
signifikan pada setiap konsentrasi ekstrak Kappaphycus alvarezii.
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Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut didapatkan bahwa ada
perbedaan yang signifikan dari kontrol positif, konsentrasi 25%, konsentrasi
12,5%, dan konsentrasi 50% karena didapatkan signifikansi (p) > 0,05. Terdapat
perbedaan yang berarti pada jumlah koloni bakteri kontrol positif dengan ekstrak
konsentrasi 12,5%, 25% dan 50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
experimental laboratoris ekstrak rumput laut memiliki daya hambat terhadap
pertumbuhan bakteri plak supragingiva.
Aktivitas antibakteri ekstrak rumput laut ini kemungkinan didapatkan dari
kandungan metabolit sekundernya yaitu flavonoid, alkaloid, polifenol, dan
terpenoid. Pada perusakan membran sitoplasma, ion H+ dari senyawa fenol dan
turunannya (flavonoid) akan menyerang gugus polar (gugus fosfat) sehingga
molekul fosfolipida akan terurai menjadi gliserol, asam karboksilat dan asam
fosfat. Hal ini mengakibatkan fosfolipida tidak mampu mempertahankan bentuk
membran sitoplasma akibatnya membran sitoplasma akan bocor dan bakteri akan
mengalami hambatan pertumbuhan dan bahkan kematian (Gilman et al., 1991
dalam Noviana, 2004). Terepenoid bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada
membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga
mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin yang merupakan pintu keluar
masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri yang akan
mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri
terhambat atau mati (cowan, 1999). seyawa alkaloid mampumengganggu komponen
penyusun peptidoglikan pada sel

bakteri,

sehingga

lapisan dinding sel tidak

terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. (Juliantina, 2008)

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan hipotesis yaitu
memiliki kandungan ekstrak Kappaphycus alvarezii dapat
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pertumbuhan bakteri plak supragingiva dalam konsentrasi ekstrak minimal
sebesar 25%.
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BAB 7
PENUTUP

7.1

Simpulan
Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekstrak kappaphycus

alvarezii dapat menghambat pertumbuhan bakteri plak supragingiva pada
konsentrasi minimal 25%.

7.2

Saran
Dari penelitian ini, penulis menyarankan untuk meneliti lebih lanjut

tentang daya hambat ekstrak kappaphycus alvarezii pada jenis bakteri rongga
mulut lain seperti pada bakteri plak subgingiva dimana diketahui bahwa spesies
gram negatif mendominasi sehingga dapat diketahui data efektifitasnya apakah
sama baiknya pada bakteri supragingiva atau tidak, juga saran untuk melakukan
uji toksisitas, beserta aplikasinya sebagai agen antibakteri dalam obat seperti obat
kumur ataupun pasta gigi. Dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa
rumput laut jenis kappaphycus alvarezii memiliki daya antioksidan serta
antiinflamasi sehingga disarankan juga untuk di kemudian waktu dilakukan uji
coba antioksidan dan antiinflamasi.
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Tabung berisi 5ml BHI untuk dilusi

5ml BHI berisi plak supragingiva standar 0,5 mcFarland

Ekstrak rumput laut Kappaphycus alvarezii
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Neraca

Hasil pengenceran seri
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Petridish untuk crosscheck dan counting koloni bakteri

Inkubator
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Tabel 1. Data Penelitian
Tabung
Konsentrasi

Konsentrasi

Konsentrasi

Kontrol

Kontrol

12,5%

25%

50%

positif

negatif

I

96

18

-

286

-

II

84

15

-

256

-

III

74

20

-

243

-

IV

79

12

-

245

-

V

65

21

-

231

-

Sampel

Tabel 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Jumlah Koloni Jumlah Koloni
konsentrasi

konsentrasi

Jumlah Koloni

25%

12,5%

(kontrol positif)

N
Normal Parametersa,,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute
Positive
Negative

5
17.2000

5
79.6000

5
252.2000

3.70135

11.54556

20.87343

.186

.152

.235

.152

.152

.235

-.186

-.122

-.155

.415

Kolmogorov-Smirnov Z

.995

Asymp. Sig. (2-tailed)

.339
1.000

.525
.945

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Test of Homogeneity of Variances
Jumlahkoloni
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.714

2

12

.107

ANOVA
jumlahkoloni
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

148182.533

2

74091.267

2330.800

12

194.233

150513.333

14

F

Sig.

381.455

.000

Multiple Comparisons
Jumlahkoloni
Tukey HSD
95% Confidence Interval

Mean Difference
(I) perlakuan

(J) perlakuan

(I-J)

konsentrasi 25%

konsentrasi 12.5%

-62.40000

*

8.81438

.000

-85.9156

-38.8844

-235.00000*

8.81438

.000

-258.5156

-211.4844

62.40000*

8.81438

.000

38.8844

85.9156

-172.60000*

8.81438

.000

-196.1156

-149.0844

konsentrasi 25%

235.00000*

8.81438

.000

211.4844

258.5156

konsentrasi 12.5%

172.60000

*

8.81438

.000

149.0844

196.1156

kontrol positif
konsentrasi 12.5%

konsentrasi 25%
kontrol positif

kontrol positif
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Multiple Comparisons
Jumlahkoloni
Tukey HSD
95% Confidence Interval

Mean Difference
(I) perlakuan

(J) perlakuan

(I-J)

konsentrasi 25%

konsentrasi 12.5%

-62.40000

Lower Bound

Upper Bound

8.81438

.000

-85.9156

-38.8844

*

8.81438

.000

-258.5156

-211.4844

62.40000

*

8.81438

.000

38.8844

85.9156

-172.60000*

8.81438

.000

-196.1156

-149.0844

konsentrasi 25%

235.00000*

8.81438

.000

211.4844

258.5156

konsentrasi 12.5%

172.60000*

8.81438

.000

149.0844

196.1156

-235.00000

konsentrasi 25%
kontrol positif

kontrol positif

Sig.

*

kontrol positif
konsentrasi 12.5%

Std. Error

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Jumlahkoloni
Tukey HSD
Subset for alpha = 0.05
Perlakuan

N

1

konsentrasi 25%

5

konsentrasi 12.5%

5

kontrol positif

5

Sig.

2

3

17.2000
79.6000
2.5220E2
1.000

1.000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
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