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ABSTRAK 
 

Glukosa adalah monosakarida yang berperan sebagai sumber karbon pada 
media pertumbuhan mikrobia. Sumber karbon yang berperan sebagai nutrisi 
diperlukan untuk kelangsungan hidup bakteri. Beberapa peneliti menyatakan 
efektivitas pengobatan tuberkulosis dan beberapa infeksi lain meningkat ketika 
pengobatan antibiotik bersama dengan glukosa, dan merupakan langkah yang 
mudah untuk pengobatan infeksi bakterial yang kronis. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui aktivitas antibakteri glukosa terhadap bakteri Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. 

Konsentrasi glukosa yang digunakan yaitu 100%, 50%, 25%, 12,5%, 
6,25%, 3,13%, dan 1,56% dengan kontrol akuades steril. Metode yang digunakan 
yaitu dilusi cair. 

 Konsentrasi hambat minimum (KHM) untuk bakteri Staphylococcus 
aureus dan Bacillus subtilis adalah 50%. KHM untuk bakteri Escherichia coli dan 
Pseudomonas aeruginosa adalah 100%. Konsentrasi bunuh minimum (KBM) 
untuk keempat bakteri tidak ditemukan. 

 
Kata kunci : glukosa, antibakteri, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus subtilis, Escherichia coli 
 

ABSTRACT 
 

Glucose is a monosaccharide that acts as a carbon source in microbial 
growth media. Source of carbon that acts as a nutrient necessary for bacterial 
survival. Some researchers suggest the effectiveness of treatment for tuberculosis 
and some other infections increased when antibiotic treatment along with glucose, 
and an easy step for the treatment of chronic bacterial infections. This study was 
conducted to determine glucose antibacterial activity against Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, and Escherichia coli. 

Concentrations used were 100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.13%, and 
1.56% with sterile distilled water control. Method used by serial dilution. 
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Minimum inhibitory concentration (MIC) for Staphylococcus aureus and 
Bacillus subtilis is 50%. MIC for the bacteria Escherichia coli and Pseudomonas 
aeruginosa was 100%. Minimum Bacterial Concentration (MBC) for the four 
bacteria was not found. 
 
Keywords: glucose, antibacterial, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus subtilis, Escherichia coli 
 
 
PENDAHULUAN 

Glukosa adalah monosakarida yang berperan sebagai sumber karbon pada 

media pertumbuhan mikrobia, yang juga merupakan salah satu produk pertanian 

yang murah dan mudah ditemukan serta memiliki kandungan gula yang stabil 

sebagai sumber karbon bagi bakteria (Zahroh et al. 2011). Para ahli ekologi 

mikroba telah mengidentifikasi berbagai jenis mikroba yang berupa konsorsium 

bakteri dan yeast. Pertumbuhan bakteri maupun golongan jamur sangat 

dipengaruhi oleh adanya sumber karbon yang cukup, suhu yang optimal, dan 

kondisi pH yang cocok serta kondisi lain yang mendukung (Frank, 1999 cit 

Nainggolan, 2009). Sumber karbon yang berperan sebagai nutrisi diperlukan 

untuk kelangsungan hidup bakteri. Jika nutrisi melimpah, viabilitas meningkat 

(Nainggolan, 2009). 

Leepel et al. (2009) mengungkapkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

glukosa yang ditambahkan pada media Saboroud maka semakin meningkat pula 

pertumbuhan koloni Candida albicans baik pada isolat klinik maupun strain 

ATCC 10231. Penelitian lain menyatakan bahwa glukosa tidak sebagai sumber 

nutrisi tetapi sebaliknya, justru mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Mahae 

et al. (2011) meneliti bahwa kompleks glukosa 5%-kitosan memiliki 

penghambatan bakteri terhadap Staphylococcus aureus setelah inkubasi selama 24 

jam. Childree (2011) menyatakan efektivitas pengobatan tuberkulosis dan 

beberapa infeksi lain meningkat ketika pengobatan antibiotik dengan 

menggunakan glukosa dan merupakan langkah yang mudah untuk pengobatan 

infeksi bakterial yang kronis. Sebanyak 120 kasus pasien telah dilaporkan dengan 

luka yang terinfeksi dan lesi superfisial lainnya yang diobati menggunakan gula 
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(kandungan utama glukosa), memiliki tingkat penyembuhan sebesar 99,2% 

(Chirife et al.,1983 cit Herszage et al.,1980). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka perlu dilakukan uji aktivitas 

antibakteri glukosa terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri. Glukosa murni 

akan diuji aktivitas antibakteri terhadap golongan bakteri Gram positif dan Gram 

negatif yaitu S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa dan E. coli. S. aureus 

merupakan golongan bakteri Gram positif yang bisa menyebabkan infeksi 

piogenik (menghasilkan pus) yang sering terjadi pada manusia. B. subtilis adalah 

bakteri non patogen yang merupakan Gram positif dapat menyebabkan penyakit 

bakteremia, septikaemia dan endokardis (Samiullah & Bano, 2011) . Bakteri E. 

coli merupakan bakteri Gram negatif yang menyebabkan infeksi pada traktus 

urinarius dan gangguan pencernaan seperti diare, sedangkan P. aeruginosa 

merupakan bakteri Gram negatif dan termasuk golongan bakteri patogen 

(Rahmaningsih et al., 2012) penyebab penyakit infeksi saluran kemih, meningitis, 

diare, nekrosis entrokolitis dan pneumonia (Foca et al., 2000). Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan data baru tentang glukosa. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

Media Mueller Hinton (MH) (Oxoid®), bakteri Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa yang diperoleh 

dari Laboratorium Mikrobiologi Farmasi UMS, Brain Heart Infusion (BHI) 

(Oxoid®), etanol 70%, formalin 1%, Kligler Iron Agar (KIA) (Oxoid®), Lysine 

Iron Agar (LIA) (Oxoid®),  Motility Indol Ornithine (MIO) (Oxoid®), Manitol 

Salt Agar (MSA) (Oxoid®), akuades, NaCl 0,9% (Merck®), cat Gram A, B, C dan 

D, minyak imersi, spiritus, glukosa (Merck®), dan akuades steril. 

Alat 

Autoklaf (All American), Laminar Air Flow (LAF), inkubator (Memert), 

mikroskop (Olympus CX 21), dan alat-alat gelas. 
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1. Identifikasi Bakteri 

a. Pengecatan Gram 

Koloni bakteri diambil menggunakan ose steril, digoreskan pada obyek 

gelas setipis mungkin, setelah itu obyek gelas dipanaskan dengan nyala api 

spiritus (jarak ± 20 cm) sampai preparat kering dan ditetesi dengan formalin 1%. 

Preparat ditunggu selama 5 menit, kemudian dikeringkan, dan preparat siap untuk 

dicat. 

Preparat digenangi dengan cara Gram A selama 1-3 menit, cat dibuang 

tanpa dicuci dengan air. Setelah itu preparat digenangi menggunakan cat Gram B 

selama 0,5-1 menit, cat dibuang dan preparat dicuci dengan air, kemudian ditetesi 

menggunakan cat Gram C sampai warna cat tepat dilunturkan. Penggenangan lagi 

dilakukan menggunakan cat Gram D selama 1-2 menit, preparat dicuci, dan 

dikeringkan dalam udara kamar dengan posisi miring, kemudian diperiksa di 

bawah mikroskop dengan pembesaran kuat ditambah dengan minyak imersi.  

b. Uji biokimia 

 Bakteri S. aureus yang telah dikultur di media MH diambil menggunakan 

ose steril lalu ditusukkan pada media MSA, diinkubasi pada suhu 370C selama 36 

jam dan diamati kontrol media dan perubahan pada media yang ditanami bakteri.             

Bakteri E. coli dan P. aeruginosa yang ditanam pada media MH, kemudian 

koloni bakteri diambil dengan ose dan ditusukkan menggunakan ose steril pada 

media KIA, LIA, dan MIO lalu diinkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam dan 

diamati perubahan pada media yang ditanami bakteri. 

1. Uji Aktivitas Antibakteri 

Konsentrasi glukosa yang digunakan adalah 7 seri konsentrasi dengan 

konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13% dan 1,565%. Tabung steril 

disiapkan dan diberi nomor 1-9. Tabung 1 adalah 1 mL larutan glukosa dengan 

konsentrasi 200%, tabung no. 2-9 masing-masing diisi 0,5 mL akuades steril. 

Tabung 2 adalah 0,5 mL yang diambil dari tabung sebelumnya (tabung no. 1) 

dengan konsentrasi glukosa 100%, dicampur sampai homogen. Tabung 3 adalah 

larutan 0,5 mL dari tabung no. 2 dengan konsentrasi glukosa 50%, dicampur 

sampai homogen, dan dilakukan seterusnya sampai tabung no. 7, dicampur 
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sampai homogen kemudian diambil 0,5 mL dan dibuang. Sebanyak 0,5 mL 

suspensi bakteri dalam media BHI (106 CFU /mL) dimasukkan ke dalam tabung 

no. 1-8. Untuk kontrol, tabung no. 8 (K1) berisi 0,5 mL akuades ditambah 0,5 mL 

suspensi bakteri dan tabung no. 9 (K2) berisi 0,5 mL akuades steril saja 

(Puspitasari et al. 2010). 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, kemudian diamati dan 

dibandingkan dengan kontrol negatif. Konsentrasi sampel terkecil yang jernih 

secara visual ditentukan sebagai Kadar Hambat Minimum (KHM)/ Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) (Puspitasari, 2008). 

Penentuan KBM dilakukan dengan cara, diambil 50 µL dari tiap tabung 

yang jernih pada penentuan KHM, kemudian digoreskan pada media agar MH. 

Setelah itu diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. Nilai KBM dinyatakan 

sebagai konsentrasi terendah glukosa yang tidak menunjukkan adanya 

pertumbuhan koloni bakteri pada media agar MH. Pengujian dilakukan 3 kali 

pengulangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengecatan Gram  

Uji morfologi dilakukan dengan pengecatan Gram dari setiap koloni 

terduga. Pengecatan Gram bertujuan untuk melihat bentuk dan sifat pewarnaan 

mikroorganisme uji. Pengecatan ini memiliki kemampuan untuk membedakan dua 

golongan besar bakteri yaitu bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. 

 
 

Gambar 1. Pengecatan Gram bakteri  E.coli dan Pseudomonas aeruginosa diamati 
menggunakan mikroskop perbesaran 1000X 

 

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa 
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Bakteri E. coli memiliki karakteristik berbentuk batang bergerombol dan 

berwarna merah (Pratiwi, 2008). Hasil pengamatan secara mikroskopik (Gambar 

1) menunjukkan adanya warna merah dan berbentuk batang. Bakteri 

Pseudomonas aeruginosa memiliki karakteristik berbentuk batang lurus atau 

lengkung dan berwarna merah (Pratiwi, 2008). Hasil pengecatan menunjukkan 

bakteri ini berbentuk batang dan berwarna merah. Kedua bakteri ini berwarna 

merah yang menunjukkan bahwa bakteri E. coli dan Pseudomonas aeruginosa 

termasuk golongan Gram negatif. 

 Bakteri Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa berwarna merah 

disebabkan rusaknya lapisan lipopolisakarida pada dinding sel bakteri yang tidak 

tahan oleh pencucian alkohol, sehingga warna cat awal yang merupakan kompleks 

kristal violet-iodin luntur dan warna cat Gram D yang berwarna merah mampu 

menyelimuti dinding peptidoglikan pada bakteri E. coli dan Pseudomonas 

aeruginosa (Pratiwi, 2008). 

 
                                                         Bacillus subtilis 

Gambar 2. Pengecatan Gram bakteri S. aureus dan Basilus subtilis diamati menggunakan 
mikroskop perbesaran 1000X 

 
Bakteri S. aureus memiliki karakteristik berwarna ungu dan berbentuk 

bulat sedangkan B. subtilis berbentuk batang dan berwarna ungu (Pratiwi, 2008). 

Pada hasil pengamatan secara mikroskopik (Gambar 2) bakteri S. aureus 

menunjukkan bentuk bulat bergerombol dan berwarna ungu sedangkan bakteri B. 

subtilis berbentuk batang dan berwarna ungu (Pratiwi, 2008). Hasil ini 

membuktikan bahwa bakteri uji merupakan golongan bakteri Gram positif dengan 

ciri berwarna ungu yang disebabkan karena pada dinding sel bakteri Gram positif 

mengandung lebih banyak peptidoglikan yang kokoh, sehingga kompleks kristal 

Staphylococcus aureus 
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violet-iodin yang masuk ke dalam sel bakteri tidak dapat tercuci oleh alkohol 

(Pratiwi, 2008). 

B. Uji Biokimia 

Uji biokimia merupakan uji aktivitas enzim dari sel bakteri dan digunakan 

untuk mengetahui sifat bakteri terhadap berbagai macam zat. Uji biokimia pada 

bakteri S. aureus dengan metode uji manitol yaitu menggunakan media MSA 

menunjukkan perubahan warna merah menjadi kuning pada bagian atas dan 

bawah media. Media yang dikelilingi oleh zona kuning setelah inkubasi 36 jam 

dengan suhu 370C menunjukkan bakteri dapat bereaksi dengan gula, hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yaitu bakteri 

dinyatakan positif memfermentasi manitol jika media MSA berubah warna 

menjadi kuning, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam media ini terjadi 

fermentasi mannitol oleh bakteri S. aureus (Kateete et al.,  2010). 
Tabel 1. Hasil uji biokimia bakteri menggunakan media MSA, KIA, LIA, dan MIO 

 
 Bagian KIA LIA MIO MSA 

 
E. coli 

 

Tegak Kuning Kuning Ungu 
Keruh 

- 

Miring Merah Ungu Ungu 
Keruh 

 

P. aeruginosa 
Tegak Kuning Ungu 

Ungu 
Keruh 

Ada gas 

- 

Miring Merah Ungu Ungu 
Keruh 

- 

S. aureus 
Tegak - - - Kuning 

Miring - - - Kuning 

 

Uji biokimia terhadap bakteri E. coli menunjukkan bahwa bakteri ini dapat 

memfermentasi laktosa,glukosa, dan deaminasi asam amino. Pada hasil percobaan 

terhadap media KIA ditunjukkan dengan adanya perubahan warna media KIA dari 

warna merah berubah menjadi kuning pada daerah tusukan, hal ini menunjukkan 

bahwa bakteri ini memiliki kemampuan mendeaminasi asam amino dan 

mengubah dekstrosa dan laktosa. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

kesesuaian dengan teori yang ditandai dengan perubahan warna media KIA dari 

merah menjadi kuning. Pada media LIA bakteri E. coli tidak menunjukkan adanya 
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presipitasi warna hitam, sehingga dapat disimpulkan bakteri E. coli pada media 

LIA tidak mampu memproduksi hidrogen sulfida (H2S) dari sodium tiosulfat 

(Lehman, 2010), hal ini sesuai teori karena media LIA tidak menunjukkan 

presipitan berwarna hitam. Perubahan warna ungu yang terjadi pada media MIO 

menunjukkan adanya dekarboksilasi ornitin karena pada media terjadi 

pembentukan produk yang sangat alkali, dan kemampuan berlebih         

menetralkan asam yang dihasilkan dari fermentasi glukosa, dalam percobaan ini 

menunjukkan kesesuaian dengan teori karena media MIO berubah menjadi ungu 

(Suyati, 2010). 

Bakteri P. aeruginosa dalam percobaan terhadap media KIA ditunjukkan 

dengan adanya perubahan warna media KIA dari warna merah berubah menjadi 

kuning pada daerah tusukan, hal ini menunjukkan bahwa bakteri ini memiliki 

kemampuan mendeaminasi asam amino, perubahan tersebut dipengaruhi karena 

terjadinya reaksi deaminasi alkali menjadi tidak lagi dinetralkan dengan asam dari 

fermentasi. Hasil penelitian ini sesuai teori karena terjadi perubahan warna media 

KIA dari merah menjadi kuning. Sedangkan pada media LIA bakteri P. 

aeruginosa tidak menunjukkan adanya presipitasi warna hitam yang disebabkan 

karena produksi asam yang cukup untuk memecah presipitasi besi sulfida. Hasil 

penelitian sesuai teori dan bakteri ini dinyatakan positif tidak memproduksi H2S 

karena tidak menunjukkan adanya warna hitam pada media LIA. Media MIO 

terjadi perubahan warna ungu yang menunjukkan adanya dekarboksilasi ornitin 

karena pada media terjadi pembentukan produk yang sangat alkali, dan 

kemampuan berlebih menetralkan asam yang dihasilkan dari fermentasi glukosa, 

dalam percobaan ini menunjukkan kesesuaian dengan teori karena media MIO 

berubah menjadi ungu (Suyati, 2010). 

B. Uji Antibakteri 

Metode yang digunakan dalam pengujian antibakteri ini adalah dilusi cair. 

Prinsip dari metode ini adalah menggunakan satu seri pengenceran larutan 

antibakteri ke dalam tabung reaksi yang diisi media cair dan sejumlah tertentu sel  
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bakteri yang akan diuji. Konsentrasi glukosa yang digunakan dalam pengujian 

terhadap bakteri S. aureus, B. subtilis, E. coli, dan P. aeruginosa adalah 100%, 

50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125%, dan 1,563 %. 

 
Tabel 2. Hasil uji konsentrasi hambat minimum (KHM) terhadap Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa (n = 3). 

Seri 
S. aureus                B. subtilis                 E. coli                 P. aeruginosa konsentrasi 

(%) 
100        +                                 +      +                                + 
50       +                                 +      -                                - 
25      -                                  -      -                                - 

12,5      -                                  -      -                                - 
6,25      -                                  -      -                                - 
3,13      -                                  -      -                                - 
1,56      -                                  -      -                                - 
K1      -                                  -       -                                -   
K2        +                                  +       +                                + 

KHM glukosa 50%                             50% 100%                         100% 
Keterangan : 
K1 : kontrol bakteri 
K2:  kontrol media 
(+) : tabung jernih 
(-) :  tabung keruh 
 
Tabel 3. Hasil uji konsentrasi bunuh minimum (KBM) terhadap Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa (n = 3). 

Seri 
S. aureus                B. subtilis                 E. coli                 P. aeruginosa konsentrasi 

(%) 
100 -                               - -                                - 
50 -                               - -                                - 

KBM glukosa 50%                             50% 100%                         100% 
 

Hasil pengujian menggunakan metode dilusi cair menunjukkan bahwa 

efek penghambatan pertumbuhan bermakna bila dibandingkan dengan  kontrol 

bakteri,  yaitu pada konsentrasi glukosa 50 %  terlihat jernih pada uji antibakteri 

terhadap S. aureus dan B. subtilis.  Konsentrasi hambat minimum untuk bakteri S. 

aureus dan B. subtilis yaitu 50%. 

Uji antibakteri terhadap E. coli dan P. aeruginosa diperoleh hasil pada 

tabung konsentrasi 100% terlihat bening. Konsentrasi hambat minimum untuk 

bakteri E. coli dan P. aeruginosa yaitu 100%. Hasil uji KHM antara bakteri Gram 

positif dan negatif ini menunjukkan bahwa glukosa murni memiliki potensi 

antibakteri yang lebih besar terhadap bakteri Gram positif dibandingkan Gram 
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negatif. Hal ini disebabkan karena perbedaan struktur dinding sel pada bakteri 

Gram positif dan Gram negatif. Menurut Jawetz, dkk (2005), perbedaan struktur 

dinding sel bakteri menentukan ikatan, penetrasi, dan aktivitas senyawa 

antibakteri. Bakteri Gram positif pada dinding selnya memiliki lebih banyak 

peptidoglikan dan polisakarida (asam teikoat) serta sedikit lipid dibandingkan 

bakteri Gram negatif. Polisakarida pada dinding sel Gram positif merupakan 

polimer yang polar dan berfungsi sebagai transport ion positif, sehingga dinding 

sel bakteri bersifat relatif polar, komponen membran plasma terdiri dari sekitar 

30% atau lebih dari berat sel (Dewi, 2010). 

Bakteri Gram negatif lebih banyak mengandung lipid, sedikit 

peptidoglikan, membran luar berupa bilayer (berfungsi sebagai pertahanan selektif 

senyawa-senyawa yang keluar atau masuk sel dan menyebabkan efek toksik). 

Lapisan tengah yang merupakan dinding sel atau lapisan murein, dan membran 

plasma dalam. Membran luar megandung fosfolipid, lipopolisakarida, dan 

lipoprotein yang jumlahnya sangat banyak. Membran luar tersedia sebagai organel 

aktif secara fisiologik, yang membentuk suatu barrier untuk senyawa hidrofilik, 

berfungsi sebagai molekul penyaring untuk molekul larut air, terdapat tempat 

menempel untuk sel inang dan konjugasi bakteri, melindungi dari racun 

lingkungan,dan lisis peptidoglikan dinding sel. (Brock, 1994 cit Yusman, 2006). 

Perbedaan sel bakteri Gram negatif lebih kompleks dibandingkan Gram 

positif. Perbedaan utama adalah adanya lapisan membran luar, yang menyelimuti 

peptidoglikan. kehadiran membran ini menyebabkan dinding sel bakteri Gram 

negatif kaya akan lipida serta mampu melindungi dari pengaruh lingkungan dan 

lisis peptidoglikan dinding sel, sehingga bakteri golongan Gram negatif lebih 

tahan terhadap lingkungan hipertonis daripada bakteri Gram positif. (Brock, 1994 

cit Yusman, 2006). 

Menurut Chirife et al., 1983 cit Herszage et al.,1980) mekanisme 

penghambatan bakteri terjadi karena adanya glukosa dengan konsentrasi tinggi 

yang dapat membentuk lingkungan dengan aktivitas rendah air (perubahan jumlah 

air yang menurun secara tiba-tiba) menyebabkan naiknya tekanan osmotik. 

Tingginya tekanan osmotik menyebabkan kondisi lingkungan yang hipertonis 
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sehingga sel mengalami dehidrasi dan terjadi kematian sel. Penelitian tersebut 

juga mengungkapkan bahwa sel-sel bakteri E. coli dan Pseudomonas spp ketika 

disuspensikan dalam larutan hipertonis maka terjadi pelepasan membran plasma 

dari dinding sel bakteri (plasmolisis) secara cepat, hal ini disebabkan karena 

terjadinya kehilangan air. Hal tersebut membuktikan bahwa gula (glukosa dan 

sukrosa) dapat mengurangi infeksi pada luka dan sel-sel bakteri berhasil terbunuh 

atau terhambat pertumbuhannya. 

Uji konsentrasi bunuh minimum (KBM) dilakukan untuk mengetahui lebih 
lanjut perbedaan konsentrasi glukosa terhadap kemampuan membunuh terhadap 
bakteri Gram positif dan Gram negatif. Media yang tidak ditumbuhi bakteri 
setelah inkubasi ditetapkan sebagai kadar bunuh minimal (KBM) atau Minimal 
Bactericidal Concentration (MBC) (Pratiwi 2008). 

Berdasarkan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode dilusi. (Gambar 

9 dan 10), terlihat bahwa pada konsentrasi 100% dan 50%, glukosa tidak 

menunjukkan kemampuannya untuk membunuh bakteri S. aureus dan B. subtilis. 

Konsentrasi 100% glukosa juga tidak menunjukkan kemampuan untuk membunuh 

bakteri E. coli dan P. aeruginosa  karena pada media MH masih ada pertumbuhan 

bakteri. Sehingga pada penelitian ini nilai KBM glukosa untuk bakteri S. aureus, 

B. subtilis, E. coli, dan P. aeruginosa belum dapat ditentukan. Glukosa hanya 

menunjukkan kemampuan untuk menghambat bakteri saja dan tidak menunjukkan 

kemampuan membunuh bakteri uji, kemampuan ini disebut bakteriostatik 

(menghambat pertumbuhan tetapi tidak membunuh, bakteri tumbuh lagi setelah 

agen dihilangkan) (Dewi, 2010 cit Brooks, 2005). 

 

KESIMPULAN 

Glukosa memiliki aktivitas antibakteri. Konsentrasi hambat minimum 

glukosa terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis sebesar 

50%, Escherhichia coli dan  Pseudomonas aeruginosa sebesar 100%. Glukosa 

memiliki potensi hambat lebih besar terhadap Staphylococcus aureus dan Bacillus 

subtilis. Konsentrasi bunuh minimum tidak ditemukan. 
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SARAN 

Perlu dilakukan uji aktivitas antibakteri glukosa kombinasi dengan 

antibiotik untuk mengetahui efek aditif, sinergisme atau kompetitif terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherhichia coli dan 

Pseudomonas aeruginosa. 
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