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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5. 1  Hasil Uji Aktivitas  Antibakteri 

 Pada penelitian ini, aktivitas antibakteri fraksi n-heksana kulit buah Citrus 

reticulata dilakukan pengujian dengan metode difusi cakram. Pengujian 

antibakteri dilakukan dengan menggunakan bakteri Gram negaif yaitu E. coli. 

Masing-masing bakteri diberikan konsentrasi ekstrak yang berbeda-beda yaitu 

5%, 10%, dan 25%. penggunaan metode difusi cakram dengan cara penetrasian 

larutan uji pada kertas cakram hingga jenuh dengan jumlah 80 µl. 

 5.1.1 Hasil Pengecekan Pewarnaan  Bakteri Uji Sebelum Uji aktivitas 

Antibakteri 

Hasil pewarnaan bakteri uji dilakukan sebelum dan sesudah uji aktivitas 

antibakteri dengan metode difusi cakram yang bertujuan  untuk memastikan tidak 

ada kontaminan oleh bakteri lain terhadap pembiakan pada bakteri uji. Dari hasil 

pewarnaan Gram yang telah dilakukan pada bakteri E. coli termasuk bakteri Gram 

negatif dengan bentuk batang pendek dan berwarna merah seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 5.1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Pewarnaan Bakteri Peremajaan E.coli dengan ( pembesaran 1000×) 

5.1.2 Hasil Pengujian Difusi Cakram  

Pada hasil data yang diproleh dari pengukuran diameter zona hambat 

disekitar kertas cakram. pada kertas cakram uji dari fraksi n-heksana kulit buah 

Citrus reticulata yang telah mengandung larutan uji sebanyak 8 kali dengan 

jumlah 80µl. 
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Tabel V.2 Hasil rata-rata Diameter Zona Hambat Aktivitas Antibakeri terhadap 

Bakteri Escherichia coli 

Tanaman  
  Hasil rata-rata Diameter Zona Hambat 

Replikasi Konsentrasi 1 Konsentrasi 2 Konsentrasi 3 Kloramfenikol 

    

4 mg/disk 8 mg/disk 20 mg/disk 

(30 μg/disk) 

(kontrol 

positif) 

Fraksi 

n-heksana 

kulit 

buah 

Citrus 

reticulata 

1 9,65 mm 11,10 mm 12,45 mm 26,50 mm 

2 8,50 mm 11,0 mm 9,50 mm 30,0 mm 

3 9,50 mm 11,0 mm 11,0 mm 29,50 mm 

Rata-Rata ±SD 9,22 ± 0,63 11,03 ± 0,06 10,98 ± 1,48 28,67 ± 1,89 

 Dari tabel diatas menunjukan bahwa kontrol positif kloramfenikol 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Gram positif maupun gram negaitf, 

diameter zona hambat yang dihasilkan sebesar 28,67 mm. Dari data diatas fraksi 

n-heksana dari kuli buah Citrus reticulata  dapat digunakan sebagai antibakteri 

untuk bakteri Escherichia coli dengan diameter zona hambat yang cukup besar 

konsentrasi 4mg/disk menghasilkan zona hambat 9,22 mm, konsentrasi 8mg/disk 

11,03 mm, dan 20mg /disk menghasilkan zona hambat 10,98 mm.  

Berdasarkan data tersebut diatas, jika dibuat dalam bentuk diagram batang 

untuk melihat daya hambat tertinggi dari masing-masing konsentrasi. data yang 

digunakan merupakan nilai rata-rata agar mudah untuk membandingkan nilai 

diagonal zona hambatnya. diagonal zona hambat didapatkan dari perhitungan jari-

jari zona hambat dari kertas cakram uji. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Diagram Perbandingan Zona Hambat Pada Masin-masing 

Konsentrasi Larutan Uji 4mg/disk, 8mg/disk dan 20mg/disk 
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Gambar 5.4 Hasi Pengujian Difusi Cakram terhadap Bakteri Escherichia coli 

replikasi 1,2 dan 3 

Aktivitas antibakteri dari senyawa aktif yang terkandung pada kulit  

Citrus reticulata ditunjukan dengan adanya zona bening disekitar kertas cakram 

uji pada cawan petri. diameter zona bening yang dihasilkan beragam pada masing 

masing konsentrasi larutan uji, pada konsentrasi 4mg/disk terlihat sangat kecil dan 

pada konsentrasi 8mg/disk cukup besar diameter zona bening yang dihasilkan. 

5.1.3  Hasil Pewarnaan Pada Cawan Petri Uji Setelah Uji Aktivitas 

Antibakteri 

Setelah didapat hasil aktivitas antibakteri dengan menggunakan  metode 

difusi cakram,kemudian  dilakukan pengecekan pewarnaan gram kembali,  ini 

bertujuan untuk memberikan kejaminan bahwa  bakteri tidak terkontaminasi 

bakteri lain dan sesuai dengan pewarnaan yang telah dilakukan sebelumnya. dari 

hasil pewarnaan yang dilakukan menunjukan bahwa masing-masing replikasi 1-3 

tidak terkontaminasi, berikut data Escherichia coli   (Gambar 5.4). 

 

                 (a)     (b)    (c 

 

 

 

               (a)          (b)                   (c) 

Gambar 5 5  Pewarnaan  Bakteri  E. coli  (Perbesaran 1000x) setelah Pengujian 

Aktivitas Antibakteri a) Cawan petri 1, Replikasi 1; b) Cawan Petri 2, Replikasi 

2; c) Cawan Petri 3, Replikasi 3. 


