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UJI FILTRAT BUNGA ROSELLA (Hibiscus sabdariffa L) SEBAGAI INDIKATOR PADA UJI
FERMENTASI GLUKOSA (EKSPERIMEN BAKTERI Escherichia coli)
oleh :
I Wayan Getas, Gunarti , Baiq Dewi Yulia Hartati
Dosen pada Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram
Abstrak: Bakteri mampu melaksanakan proses-proses metabolisme dengan memanfaatkan segala macam
sumber bahan makanan, mulai bahan anorganik sampai bahan organik yang sangat kompleks. Energi
untuk metabolisme diambil dari proses fermentasi, respirasi dan fotosintesis. Pada fermentasi dan
respirasi energi diperoleh dari proses katabolisme karbohidarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pemanfaatan filtrat bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) sebagai indikator pada uji fermentasi glukosa
(eksperimen bakteri Eschericia coli) Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat true eksperiment
dengan 5 perlakuan yaitu konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Data dari hasil penelitian berupa
perubahan warna dan pH pada media yang di analisa secara deskriptif. Berdasarkan uji laboratorium
diperoleh hasil dari semua replikasi menunjukkan tidak terjadi perubahan warna pada media, sedangkan
untuk pH dari semua replikasi terjadi perubahan pH media dari pH awal yakni pH 7 menjadi pH 5 setelah
penambahan bakteri dan inkubasi 1x24 jam. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa bunga rosella
(Hibiscus sabdariffa L) tidak dapat digunakan sebagai indikator pada uji fermentasi glukosa (eksperimen
bakteri Eschericia coli)
Kata kunci : filtrat bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L), perubahan warna dan pH, uji fermentasi
glukosa
PENDAHULUAN
Bakteri memiliki berbagai aktivitas biokimia
dengan menggunakan nutrisi yang diperoleh dari
lingkungan sekitarnya.Transformasi biokimia
dapat timbul di dalam dan di luar bakteri yang
diatur oleh enzim.Setiap bakteri memiliki
kemampuan dalam penggunaan enzim yang
dimilikinya untuk degradasi karbohidrat, lemak,
protein dan asam amino.Metabolisme ini biasanya
menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk
identifikasi dan karakterisasi bakteri.Prinsip
pengamatan aktivitas biokimia atau metabolisme
bakteri diketahui dari kemampuan bakteri dalam
menggunakan dan menguraikan molekul kompleks
serta molekul-molekul yang sederhana dan
metabolisme sering kali menghasilkan hasil
sampingan yang dapat digunakan untuk
identifikasi. Produk sampingan inilah yang akan
direaksikan dengan suatu bahan indikator sehingga
perubahan warna yang terjadi dapat diketahui.
Prinsip-prinsip ini digunakan pada uji untuk
identifikasi bakteri dan salah satunya adalah uji
fermentasi karbohidrat (Lay B.W, 1994; Murray,
2005; Waluyo, 2007; Ramaisyah, 2011).
Uji Fermentasi Karbohidrat bertujuan untuk
mengetahui
kemampuan
bakteri
dalam
menghidrolisis
karbohidrat.Uji
fermentasi
karbohidrat juga dilakukan untuk mengetahui
pembentukan asam dan gas. Asam yang dihasilkan
akan menurunkan pH pada media yang akan
ditandai dengan perubahan warna indikator pH,

dimana pH media Air Pepton ini adalah 7,0 ± 0,2
at 25 C. Dalam uji fermentasi karbohidrat
digunakan media air pepton (AP) yang
mengandung 0,5 – 1 % karbohidrat dan indikator.
Karbohidrat yang sering digunakan adalah
glukosa,
sukrosa,
manitol,
maltosa
dan
laktosa.Eschericia coli merupakan salah satu
bakteri yang dapat memfermentasi glukosa dimana
produk hasil fermentasi berupa asam dan gas, asam
yang terbentuk akan menurunkan pH media yang
ditandai dengan terjadinya perubahan warna pada
media (Lay B.W, 1994).
Indikator yang biasanya digunakan pada uji
fermentasi karbohidrat adalah fenol red, brom
cresol purple(BCP),brom timol blue (BTB), metil
red dan brom cresol green (BCG) (Lay B.W, 1994,
Entjang, 2003)
Saat ini indikator sintetik telah banyak
digunakan, tetapi eksplorasi indikator asam basa
hingga kini masih dilakukan, khususnya
penggunaan indikator alami.Indikator alami
merupakan zat warna atau pigmen yang dapat di
isolasi dari berbagai tumbuh-tumbuhan, jamur dan
alga.Tumbuhan yang paling banyak menghasilkan
warna adalah bagian bunga.Di Indonesia terdapat
berbagai
macam
tumbuhan
yang
dapat
menghasilkan zat warna alami salah satunya yakni
bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) karena
mengandung senyawa yang dapat digunakan
sebagai indikator alami asam basa. Senyawa-

_____________________________________
http://www.lpsdimataram.com

Volume 10, No. 7, Juli 2016

52 Media Bina Ilmiah
senyawa itu antara lain antosianin, betalain, biksin,
dan brazilin. Senyawa zat warna yang paling
dominan penggunaannya sebagai indikator asam
basa adalah antosianin karena zat warna tersebut
paling banyak diperoleh dari bunga-bunga
berwarna.Antosianin mempunyai sifat larut dalam
air membentuk zat warna, dalam suasana asam
berwarna merah sedangkan basa berwarna biru
(Sudarshan et al, 2010; Marwati S, 2010).
Pada uji pendahuluan yang telah di lakukan
terhadap filtrat bunga rosella, terlihat adanya
perubahan warna dan pH. Filtrat bunga rosella
memiliki pH 4 dan tidak berubah warna setelah
ditetesi dengan larutan asam, sedangkan setelah
ditetesi dengan larutan basa pH filtrat bunga
rosella menjadi 7 dan warnanya berubah yakni dari
merah menjadi biru, saat filtrat bunga rosella di uji
dengan menggunakan media Air Pepton yang
memiliki pH 7 ± 0,2 dan telah ditambahkan
glukosa 1% ternyata filtrat bunga rosella pada
media Air Pepton berubah warna menjadi ungu
dan setelah ditambahkan dengan larutan asam
(HCl) warna ungu pada media Air Pepton berubah
menjadi warna merah muda.
Kelebihan dalam menggunakan filtrat bunga
rosella (Hibiscus sabdariffa L) yakni, lebih murah
dan mudah dalam preparasinya, selain itu seperti
yang telah diketahui bahwa filtrat bunga rosella
(Hibiscus sabdariffa L) mempunyai kelemahan
juga dimana filtrat dalam bentuk larutan mudah
rusak, larutan tidak tahan lama dan berbau tidak
sedap. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat
kestabilan dari senyawa-senyawa yang ada di
dalamnya (Marwati S, 2010).
Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu di
lakukan penelitian tentang uji filtrat bunga rosella
sebagai indikator pada uji Fermentasi Glukosa.
MATODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang
bersifat true eksperimen yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau
pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya
perlakuan tertentu (Notoatmojo, 2002).
Penelitian ini ingin mengetahui apakah filtrat
bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) dapat
digunakan sebagai indikator pada uji fermentasi
glukosa dengan media uji AP (Eksperimen bakteri
Escherichia coli).Analisis data yang digunakan
untuk mengetahui gambaran hasil pemeriksaan uji
Fermentasi
Glukosa
pada
masing-masing
konsentrasi digunakan analisis deskriptif.
HASIL PENELITIAN
Penelitian tentang Uji Filtrat Bunga Rosella
(Hibiscus sabdariffa L) Sebagai Indikator Pada
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Media Uji Fermentasi Glukosa (Eksperimen
Bakteri
Escherichia
coli)
dilakukan
di
Laboratorium Mikrobiologi Unit Riset Biomedik
Rumah Sakit Umum Provinsi NTB.
Hasil penelitian uji filtrat bunga rosella
(Hibiscus sabdariffa L) sebagai indikator pada uji
fermentasi
glukosa
(eksperimen
bakteri
Escherichia coli) yaitu berupa pH pada media
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Perubahan pH media uji fermentasi
glukosa bakteri Escherichia coli

Keterangan tabel :
A : pH awal media AP
B : pH media AP yang telah ditambah dengan
indikator filtrat rosella
C : pH media AP yang telah ditambah dengan
indikator filtrat rosella dan larutan NaOh
D : pH akhir media AP yang telah ditambah
dengan bakteri dan di inkubasi
E : pH awal control
F : pH akhir kontrol
Pada tabel 1 menunjukkan bahwa uji
fermentasi glukosa dengan bakteri Escherichia coli
dari seluruh perlakuan menunjukkan hasil yaitu
terjadinya penurunan pH di saat media telah di
tambahkan dengan bakteri dan di inkubasi 1x24
jam.
Tabel 2. Perubahan warna media uji fermentasi
glukosa bakteri Escherichia coli

Keterangan :
A : Warna awal media AP setelah ditambahkan
dengan indikator filtrat rosella
B : Warna media setelah ditambahkan dengan
filtrat rosella
C : Warna media setelah ditambahkan dengan
larutan NaOh
D : Warna media setelah di sterilisasi
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: Warna media setelah di tambahkan dengan
bakteri dan di inkubasi
F : Warna awal kontrol
G : Warna kontrol setelah di tambahkan dengan
bakteri dan di inkubasi
KJ : Kuning jerami
K : Kuning
M : Merah
MM : Merah muda
MP : Merah Pudar
U : Ungu
UK : Ungu Kecoklatan
CP : Coklat pudar
CM : Coklat muda
Pada tabel 2 menunjukkan bahwa uji
fermentasi glukosa dengan bakteri Escherichia coli
dari seluruh perlakuan menunjukkan hasil yaitu
tidak terjadinya perubahan warna namun media
mengalami perubahan warna saat di sterilisasi.
Berdasarkan penelitian uji filtrat bunga rosella
sebagai indikator pada uji fermentasi glukosa
(eksperimen bakteri Escherichia coli), dari setiap
perlakuan di peroleh hasil sebagaimana pada tabel
3 berikut.
Tabel 3. Hasil Uji Fermentasi Glukosa Bakteri
Echerichia coli pada Media Air Pepton

KPS
KNS
(+)
(-)

= Kontrol Positive untuk semua perlakuan
= Kontrol Negative untuk semua perlakuan
= Terjadi perubahan warna
= Tidak terjadinya perubahan

PEMBAHASAN
Pada penelitian tentang uji filtrat bunga
rosella (Hibiscus sabdariffa L) sebagai indikator
pada uji fermentasi glukosa (eksperimen bakteri
Escherichia coli) ini digunakan media air pepton
dengan penambahan glukosa sebagai sumber
karbohidrat dan digunakan filtrat rosella sebagai
indikator. Pada tiap-tiap media ditambahkan 1,0 ml
indikator filtrat rosella dengan konsentrasi yang
berbeda-beda pada tiap perlakuannya, yaitu : 20%,
40%, 60%, 80% dan 100%. Pada tabel 4.2 terlihat
bahwa media uji fermentasi glukosa dari
konsentrasi terendah yaitu 20% sampai konsentrasi
tertinggi yaitu 100% menunjukkan hasil negative
karena tidak mengalami perubahan warna saat
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sebelum penambahan bakteri dan inkubasi maupun
saat sesudah penambahan bakteri dan sesudah
inkubasi, namun terlihat adanya perubahan warna
media saat setelah di sterilasasi, hal ini
menunjukkan bahwa zat warna antosianin yang
terdapat di dalam filtrat rosella tersebut tidak
stabil, seperti yang telah dikatakan oleh Salahudin
dan Cristanti dalam skripsinya yang mengatakan
bahwa proses pemanasan merupakan faktor
terbesar yang menyebabkan kerusakan antosianin.
Dikatakan juga oleh Hendry dan Houghton (1990)
bahwa suhu penyimpanan maupun suhu proses
pengolahan mempengaruhi degradasi antosianin .
Jadi, pada suhu pengolahan yang tinggi dan selama
penyimpanan akan menyebabkan degradasi
antosianin.
Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian
pada tabel 1 yang menyatakan bahwa hasil
fermentasi glukosa dapat menurunkan pH media
menjadi lebih asam sehingga asam yang di bentuk
dapat merubah warna media. Seperti yang telah
dikatakan oleh Lay dalam buku Analisis Mikroba
yang menyatakan bahwa karbohidrat lazim
digunakan
sebagai
sumber
energi
oleh
mikroorganisme. Bila dalam proses fermentasi
bakteri ditumbuhkan pada biakan cair yang
mengandung karbohidrat, maka hasil proses
fermentasi dapat berupa asam
Asam yang dihasilkan akan menurunkan pH
media sehingga dapat merubah warna indikator
sesuai dengan rentang pH indikator yang
digunakan. Dalam penelitian ini indikator yang
digunakan adalah filtrat rosella. Hasil penelitian
pada tabel 1 menunjukkan terjadinya perubahan
pH media dari 7 sampai 5 namun tidak dapat
mengubah warna indikator rosella hal ini terjadi
karena dalam suasana asam warna antosianin pada
filtrat rosella tidak memiliki perubahan.
Dalam penelitian ini menggunakan filtrat
rosella yang terlebih dahulu telah buat netral, hal
ini dikarenakan bahwa kebanyakan bakteri
terutama bakteri Escherichia coli tidak dapat hidup
dalam suasana media yang terlalu asam.konsentrasi
asam yang tinggi dapat menyebabkan sel pecah
karena mempengaruhi muatan membran sel dan
transportasi
senyawa
yang
mempengaruhi
membran. Pada pH yang rendah, membran sel
menjadi jenuh oleh ion hidrogen sehingga
membatasi transport membran.Keracunan yang
terjadi pada pH rendah adalah karena sebagian
substansi asam yang tidak terurai meresap ke
dalam sel, sehigga terjadi ionisasi dan pH sel
berubah. Perubahan ini menyebabkan proses
pengiriman asam-asam amino dari RNA terhambat
sehingga menghambat pertumbuhan dan bahkan
dapat membunuh mikroba (Dwi, 2004).
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh uji filtrat
bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) sebagai
indikator pada uji fermentasi glukosa (eksperimen
bakteri Escherichia coli), karena seperti yang telah
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ada
beberapa faktor yang perlu juga untuk diperhatikan
sebagaimana yang disebutkan oleh Lay sebagai
berikut; bahwa hasil akhir fermentasi karbohidrat
ditentukan oleh sifat mikroorganisme, media
biakan yang digunakan, serta faktor lingkungan
antara lain suhu dan pH. Selain faktor lingkungan
faktor internal juga menjadi penyebab tidak
stabilnya warna antosianin pada filtrat rosella
karena filtrat rosella yang digunakan bukanlah
ekstrak yang hanya mengandung satu zat warna
saja, di dalam filtrat rosella masih terdapat
kandungan zat warna yang lain seperti betalain,
biksin dan brazil.
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Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
mengenai penggunaan indikator filtrat rosella
pada media lainnya.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
menggunakan indikator filtrat rosella dengan
cara pengolahan yang berbeda.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang
hasil uji fermantasi glukosa dengan
menggunakan bakteri fermentasi glukosa
positif (glucose fermented) lainnya.
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Simpulan
Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang
didukung oleh pembahasan pada bab sebelumnya
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil fermentasi glukosa dengan konsentrasi
20% menunjukkan hasil positif, terjadi
penurunan pH namun tidak dapat mengubah
warna media.
2. Hasil fermentasi glukosa dengan konsentrasi
40% menunjukkan hasil positif, terjadi
penurunan pH namun tidak dapat mengubah
warna media.
3. Hasil fermentasi glukosa dengan konsentrasi
60% menunjukkan hasil positif, terjadi
penurunan pH namun tidak dapat mengubah
warna media.
4. Hasil fermentasi glukosa dengan konsentrasi
80% menunjukkan hasil positif, terjadi
penurunan pH namun tidak dapat mengubah
warna media.
5. Hasil fermentasi glukosa dengan konsentrasi
100% menunjukkan hasil positif, terjadi
penurunan pH namun tidak dapat mengubah
warna media.
6. Bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) tidak
dapat digunakan sebagai indikator pada uji
fermentasi glukosa (eksperimen bakteri
Eschericia coli).
b.

Saran

Dari hasil dan analisis penelitian uji filtrat
bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) sebagai
indikator pada uji fermentasi glukosa (eksperimen
bakteri Escherichia coli).
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