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BAB III  

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

Keterangan : 

    : Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 

 

  

 

Gambar 4.Kerangka Konsep 
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Keterangan gambar : 

Bakteri Escherichia coli merupakan salah satu kelompok bakteri yang 

dapat menginfeksi serta menyebabkan masalah kesehatan pada manusia. 

Masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli dapat diobati 

secara alami menggunakan bahan alam sebagai alternatif. Pengobatan secara 

alami saat ini pun banyak dipilih oleh masyarakat salah satunya dengan 

mengkonsumsi minuman fungsional kombucha rosella. Kombucha rosella 

memiliki kandungan yang baik sebagai antibakteri sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan Escherichia coli.  

Adapun tahap yang dilakukan yakni membuat tes rosella pada 

umumnya terlebih dahulu yang dimana setelah itu di lakukan fermentasi 

sehingga menjadi kombucha teh rosella yang dimana kombucha tersebut akan 

diteliti dengan memperhatikan waktu fermentasi sesuai variasi waktu yang 

sudah ditentukan yakni pada hari ke-6, ke-8, ke-10, ke-12, ke-14. Dimana dari 

variasi waktu tersebut di uji aktivitas antibakterinya apakah membentuk zona 

hambat atau tidak terbentuk zona hambat.  

B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Ridha, 

2017). Dalam penelitian ini variabel bebas adalah hasil kombucha yang 

menjadi sampel adalah hasil fermentasi pada hari ke-6, ke-8, ke-10, ke-12 dan 

ke-14.  
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b. Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Ridha, 2017). Dalam penelitian 

ini variabel terikat yaitu zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 

c. Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti (Ridha, 2017). Beberapa hal yang 

dikendalikan antara lain kontrol kontaminasi dan sterilisasi alat dan media, 

ketebalan media MHA, konsentrasi suspensi bakteri, suhu dan waktu inkubasi 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5.Hubungan Antar Variabel Penelitian 
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2. Definisi operasional 

Tabel 3  

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional 

 

Cara Pengukuran Skala Data 

1 2 3 4 5 

1.  Aktivitas 

antibakteri 

Kemampuan kombucha teh 

rosella dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli. Aktivitas 

antibakteri ditunjukkan oleh :   

1. Zona hambat  

2. Statistik 

Berdasarkan statistik maka 

dilakukan uji One Way 

ANOVA dan LSD 

Observasional Ordinal 

Lemah : ≤ 5 mm 

Sedang : 6 - 10 mm 

Kuat : 11 – 20 mm 

Sangat kuat : ≥ 26 

mm  

(Sudrajat dkk, 

2012) 

2.  Rosella Bunga rosella merah yang 

dijadikan teh dan sampel ini 

di dapatkan dari toko 

tanaman herbal di daerah 

Denpasar 

Observasi  

3. Kombucha 

rosella 

Kombucha merupakan 

minuman fungsional yang 

dibuat dengan cara 

fermentasi dengan bantuan 

jamur kultur yang 

ditambahkan gula serta 

rebusan teh rosella. Dimana 

teh rosella yang akan 

diperiksa yakni teh rosella 

fermentasi hari ke-6, ke-8,ke-

10, ke-12, dan ke-14.  

Membuat teh 

rosella dengan 

mengambil sampel 

teh dengan lama 

fermentasi yang 

berbeda 

menggunakan pipet 

volume dan ball 

pipet dan 

dipindahkan ke 

wadah kaca 

Ordinal 
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1 2 3 4 5 

4 Aquadest Aquadest merupakan air hasil 

penyulingan yang bebas dari 

zat-zat pengotor sehingga 

bersifat murni. Aquadest dapat 

dijadikan kontrol negatif 

dikarenakan merupakan 

senyawa netral yang tidak 

berefek terhadap pertumbuhan 

bakteri 

Observasional Ordinal 

5 Ciprofloxacin Ciprofloxacin merupakan 

antibiotik yang mampu 

menghentikan pertumbuhan 

bakteri atau bakteriostatik. 

Ciprofloxacin dijadikan kontrol 

positif dikarenakan mampu 

menghambat bakteri mencapai 

100% dan untuk memastikan 

metode yang dilakukan sudah 

benar atau belum yang 

ditunjukan dengan adanya zona 

hambat.  

 

Observasional Ordinal 

Resisten        : ≤ 21 mm 

Intermediet   : 22- 25 

mm 

Sensitif         : ≥ 26 mm 

(CLSI, 2020) 

 

C. Hipotesis 

Terdapat perbedaan aktivitas antibakteri terhadap variasi waktu 

fermentasi teh kombucha rosella hari ke-6, ke-8, ke-10, ke-12 dan ke-14 

terhadap bakteri Escherichia coli. 

  


