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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi di bidang kedokteran dewasa ini telah membawa 

dampak pada peningkatan kuantitas serta kualitas pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Perkembangan teknologi komputasi telah merambah pula dunia 

kedokteran, telah menyentuh semua bidang kehidupan berkaitan dengan 

teknologi–teknologi lainnya, salah satunya perkembangan bakteri dengan 

teknologi yang disebut Total Plate Count (TPC), metode ini digunakan untuk 

menentukan jumlah koloni bakteri dalam sebuah sampel.  Koloni bakteri adalah 

sekumpulan dari bakteri- bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu 

dan membentuk suatu koloni-koloni. Untuk mengetahui pertumbuhan suatu 

bakteri dapat dilakukan dengan menghitung jumlah koloni bakteri. Metode yang 

biasa digunakan adalah metode pour plate (Hitung Preparat) [1]. Metode Hitung 

Preparat adalah menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih hidup pada media 

agar, sehingga mikroorganisme akan berkembang biak dan membentuk koloni 

yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan 

mikroskop. 

Penelitian di bidang mikrobiologi terutama bakteri seringkali berpatokan 

pada penentuan jumlah koloni dengan metode CFU/ml (Colony Forming 

Units/ml) yang akurat, metode CFU/ml ini biasa disebut juga dengan pemilihan 

faktor pengenceran. Penentuan jumlah koloni dapat dilakukan dengan menghitung 

jumlah koloni bakteri secara manual. Proses perhitungan secara manual terhadap 

keseluruhan penampang membutuhkan waktu yang lama [2]. Sehingga hasil detail 
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yang didapatkan akan memakan waktu dan merupakan tugas yang membosankan 

[3]. Maka dari itu perlu disempurnakan lagi mengingat pekerjaan petugas 

laboratorium yang semakin meningkat dan untuk meringankan pekerjaan petugas 

laboratorium. sehingga muncul metode untuk menghitung bagian tertentu dari 

cawan petri untuk memperkirakan jumlah koloni pada keseluruhan cawan yang 

disebut colony counter. 

Sebelumnya alat Colony Counter ini sudah pernah dibuat oleh Abdul Haris 

(2016), dimana pada sistem kerja pada alatnya masih sangat sederhana, hanya 

dapat menampilkan  hasil dari perhitungan jumlah koloni pada display berupa 

LCD (liquid crystal display) yang terdapat pada alat colony counter sehingga 

untuk mendapatkan hasil ml/gr data hasil perhitungan perlu diolah lagi, maka dari 

itu belum bisa untuk mengurangi beban petugas laboratorium dan alat Colony 

Counter tersebut hanya bisa menghitung 1 sampel saja sehingga memakan waktu 

yang cukup lama.  

Berikutnya M. Arya Bondan Permadi (2018) pernah membuat alat 

Inkubator Bakteri Dilengkapi Colony Counter dimana cara kerja alat ini yaitu 

cawan petri yang berisi koloni bakteri diletakkan pada ruang hitung yang berada 

diatas inkubator bakteri. Untuk menghitung koloni menggunakan Pen elektrik 

dimana Pen elektrik tersebut merupakan modifikasi spidol yang didalamnya 

terdapat switch. Sehingga kekurangan dari alat ini ialah desain Pen electric juga 

masih belum sempurna karena jika spidol habis tidak bisa diisi ulang dan  alat ini 

hanya menampilkan hasil perhitungan koloni bakteri sehingga untuk medapatkan 

hasil ml/gr hasil perhitungan harus diolah lagi juga alat ini hanya bisa menghitung 

1 sampel sama seperti alat yang di buat oleh Abdul Haris (2016), sehingga masih 
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belum bisa mengurangi beban petugas laboratorium dalam menghitung jumlah 

koloni bakteri [4]. 

 Berdasarkan identifikasi masalah  di atas pada alat Colony Counter yang 

dibuat oleh Abdul Haris (2016) dan Inkubator Bakteri Dilengkapi Colony Counter 

yang pernah dibuat oleh Arya Bondan Permadi (2018), dimana pada desain Pen 

elektrik yang ada pada alat yang dibuat Arya Bondan Permadi (2018) tersebut 

masih belum sempurna sehingga apabila tinta pada Pen tersebut habis tidak bisa 

diisi ulang sehingga akan berpengaruh pada kualitas atau hasil perhitugan, sistem 

kerja pada alat yang dibuat oleh peneliti terdahulu hampir sama hanya 

perbedaannya adalah tempat peletakan sensor mekanik sehingga pada alat ini 

belum bisa melakukan penyimpanan data perhitungan bakteri dan belum adanya 

pemilihan faktor pengenceran atau sering disebut dengan CFU/ml (colony forming 

unit/ml) pada display LCD (liquid Crystal Display) untuk mendapatkan hasil 

perhitungan ml/gr karena alat ini hanya bisa menampilkan jumlah koloni bakteri 

saja pada display sehingga untuk melakukan perhitungan TPC (Total Plat Count) 

pada alat tersebut masih secara manual sehingga akan menyebabkan lamanya 

waktu yang dihabiskan oleh petugas laboratorium untuk melakaukan sebuah 

perhitungan koloni bakteri. Maka dari itu faktor pengenceran dan penyimpanan 

data sangatlah penting untuk ditambahkan sebagai parameter pada alat colony 

counter karena dilihat dari lapangan penyimpanan data untuk keperluan 

pengolahan data sangat dubutuhkan oleh  petugas laboratorium dalam melakukan 

perhitungan koloni bakteri karena bisa mengurangi beban petugas laboratorium 

dalam hal perhitungan koloni bakteri.  

Sehingga dari itu penulis bermaksud untuk merancang alat Colony Counter 

Multipen Dengan Interface Personal Computer (PC) dimana Pen yang digunakan 
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untuk menandai koloni bakteri dan sebagai daya tekan pada cawan petri dapat 

menggunakan semua jenis Pen yang ada di pasaran dengan ukuran ketebalan 

penulisan tertentu, Pen disini berfungsi sebagai penanda objek agar objek yang 

telah terhitung tidak dihitung ulang, dan hasil perhitungan tidak hanya bisa 

tertampil pada display LCD 16x2 yang terdapat pada alat colony counter namun 

hasil hitung juga dapat ditampilkan dan tersimpan pada Personal Computer 

dengan cara mengirimkan data menggunakan modul USB to TTL PL2303, 

penulis juga menambahkan pada display hasil perhitungan jumlah bakteri per 

ml/gr bertujuan untuk melakukan TPC (Total Plate Count )/hitung Cawan yang 

membutuhkan kalkulasi secara otomatis. Sehingga keuntungan alat Colony 

Counter Dengan Interface Personal Computer (PC) ini bertujuan untuk 

memudahkan petugas laboratorium dalam melakukan perhitungan jumlah koloni 

bakteri baik dari segi waktu dan biaya, dikarenakan alat ini bisa melakukan 

perhitungan 5 sampel sekaligus, juga bisa menyimpan data dan mencetak hasil 

perhitungan koloni bakteri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menentukan jumlah koloni dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

koloni bakteri secara manual. Proses perhitungan secara manual terhadap 

keseluruhan penampang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga hasil 

detail yang didapatkan akan memakan waktu yang cukup lama juga. Maka dari itu 

untuk meringankan beban petugas laboratorium dalam menghitung jumlah koloni 

bakteri yang merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan ketelitian tinggi, 

penulis ingin membut alat “COLONY COUNTER MULTIPEN DENGAN 

INTERFACE PERSONAL COMPUTER (PC)” dengan memanfaatkan semua jenis 
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Pen dengan ukuran tertentu untuk melakukan penandaan pada perhitungan koloni 

bakteri, tidak hanya itu alat ini juga dapat menampilkan hasil perhitungan jumlah 

bakteri ml/gr atau sering disebut dengan  istilah CFU/ml (Colony Forming 

Unit/ml)  dengan hasil akhir yang disebut TPC (Total Plate Count) secara 

otomatis dan dapat meyimpan data hasil perhitungan pada Personal Computer 

bertujuan untuk memudahkan petugas laboratorium untuk melakukan pengolahan 

data, sehingga alat ini bisa mengatasi masalah pada waktu pengerjaan perhitungan 

koloni bakteri yang merupakan pekerjaan yang memakan waktu yang cukup lama. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari alat Colony Counter Dengan Interface 

Personal Computer (PC)  adalah : 

1. Mengirim data menggunakan USB to TTL PL2303. 

2. Menampilkan dan menyimpan data pada Personal Computer 

menggunakan aplikasi Delphi. 

3. Jumlah penghitungan maksimal 9999 koloni bakteri. 

4. Koloni bakteri yang dihitung tampak mata. 

5. Menggunakan 4 buah limit switch. 

6. Menggunakan pen dengan ukuran 0,2-0,8 mm. 

7. Menggunakan faktor pengenceran 10
-1

-10
-5

 ml/gr. 

1.4 Tujuan 

Dibuatnya alat “Colony Counter Multipen Dengan Interface Personal 

Computer (Pc)” dengan memanfaatkan semua jenis pen dengan ukuran tertentu 

untuk melakukan perhitungan koloni bakteri juga dapat menampilkan hasil 
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perhitungan jumlah bakteri/ml dan meyimpan data hasil perhitungan pada 

Personal Computer. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari alat Colony Counter Dengan Interface Personal 

Computer (PC)  ini sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan 

mahasiswa Teknik Elektromedik mengenai peralatan laboratorium, 

khususnya Colony Counter Multipen Dengan Interface Personal 

Computer (PC). 

2. Memudahkan petugas laboratorium untuk melakukan pengolahan data 

dan mencari data perhitungan jika dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa perlu 

takut data hilang dikarenakan sudah tersimpan pada Personal Computer. 

3. Memudahkan pengguna jika Pen hilang atau rusak bisa memanfaatkan 

semua jenis pen dengan ukuran tertentu, sebab Pen disini hanya 

berfungsi sebagai penanda bahwa koloni bakteri tersebut sudah dihitung. 

4. Memudahkan pengguna agar tidak melakukan perhitungan jumlah 

bakteri per ml/gr secara manual. 


