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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian Colony Counter yang dilakukan oleh Abdul Haris 

(2016) dengan perancangan sistem masukan berupa  limit switch sebagai sensor 

mekanik dan berbasis Microcontroller Atmega16. Penelitian ini hanya 

menghitung jumlah koloni bakteri yang tampak oleh mata pada cawan petri serta 

menampilkan hasil perhitungan pada display berupa LCD (liquid crystal display) 

yang terdapat pada alat Colony Counter sehingga hasil perhitungan akhir oleh alat 

ini, perlu untuk di olah lagi untuk mengetahui jumlah bakteri ml/gr. Sistem 

kerjanya hanya memanfaatkan sensor mekanik berupa limit switch yang berada 

pada bawah cawan petri dan pen digunakan untuk melakukan penandaan 

perhitungan sekaligus sebagai daya tekan dari cawan petri sehingga akan 

memberikan logika high pada Atmega16 untuk melakukan Counter up dan LCD 

sebagai penampil hitungan pada alat [5].  

Berikutnya Raden Candra Wijaya, Evrita Lusiana Utari, Yudianingsih 

(2015) pernah membuat Perancangan Alat Penghitung Bakteri dengan 

perancangan sistem masukan berupa limit switch sebagai sensor mekanik dan 

berbasis Microcontroller Atmega16.  Dimana sistem kerjanya memanfaatkan limit 

switch sebagai logika masukan pada Atmega16 dan seven segment sebagai 

penampil perhitungan koloni bakteri. Peneliti menjelaskan bahwa penelitiannya 

masih ada kekurangannya yaitu perlu pengembangan lanjut untuk keakuratan 

lebih tinggi ataupun pengembangan menggunakan aplikasi smartphone agar dapat 

digunakan masyarakat luas [1]. 
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Berikutnya M. Arya Bondan Permadi (2018) pernah membuat alat 

Inkubator Bakteri Dilengkapi Colony Counter dimana cara kerja alat ini yaitu 

cawan petri yang berisi dengan 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. Pada saat pen elektrik ditekan pada objek maka akan 

memberi tanda pada objek agar objek yang telah terhitung tidak dihitung ulang. 

Selain itu switch tertekan sehingga akan memberikan counter kepada tampilan 

seven segment dari jumlah koloni tersebut. Dari percobaan tersebut, dari alat ini 

ialah desain pen electric juga masih belum sempurna karena jika spidol habis 

tidak bisa diisi ulang [4]. 

Pada percobaan-percobaan yang sudah dilakukan tersebut dapat 

disimpulkan, dimana alat  Colony Counter yang sudah di buat oleh peneliti 

terdahulu masih banyak kekurangan, baik dari segi hasil perhitungan yang belum 

menggunakan metode TPC untuk mendapatkan hasil ml/gr. Sehingga alat yang 

sudah dibuat oleh peneliti terdahulu hanya bisa menghitung satu buah sampel 

koloni bakteri saja dan desain pen elektrik pada alat Inkubator Bakteri Dilengkapi 

Colony Counter yang di buat oleh M. Arya Bondan Permadi (2018)  yang 

digunakan untuk menandai koloni bakteri sekaligus sebagai sensor mekanik pada 

alat tersebut masih belum sempurna dikarenakan pen elektrik tersebut rentan 

terjadi kerusakan sehingga harus disempurnakan lagi agar mampu memudahkan 

petugas laboratorium dalam melakukan perhitungan koloni bakteri yang 

membutuhkan ketelitian yang tinggi. Sehingga dari kekurangan-kekurangan yang 

ada pada alat yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu penulis bermaksud 
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membuat alat Colony Counter Multipen Dengan Interface Personal Computer 

(PC) dengan sisterm kerja memamfaatkan sensor mekanik berupa limit switch  

sebagai sensor masukan dan pen digunakan untuk menandai koloni bakteri agar 

tidak terjadi perhitungan ulang pada koloni bakteri, tidak hanya itu alat ini juga 

bisa menghitung koloni bakteri menggunakan metode TPC, tidak hanya itu juga 

alat ini juga mampu menampilkan hasil perhitungan pada Personal Computer dan 

melakukan penyimpanan data perhitungan  pada Personal Computer. Sehingga 

penulis bertujuan alat tersebut mampu menyempurnakan alat-alat yang sudah 

dibuat oleh penelitian terdahulu sehingga mampu memudahkan kerja petugas 

laboraturim dalam melakukan perhitungan koloni bakteri. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Bakteri 

Kuantifikasi populasi mikroorganisme sering dilakukan untuk mendapatkan 

jumlah kuantitatif mikroorganisme target. Kuantifikasi tersebut dapat berupa 

penentuan jumlah sel dan penentuan massa sel. Penentuan jumlah sel dapat 

dilakukan pada mikroorganisme bersel tunggal. Penentuan massa sel dilakukan 

bagi mikroorganisme bersel tunggal dan mikroorganisme berfilamen. 

Penghitungan jumlah sel dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya 

metode hitungan preparat (Total Plate Count) dan hitungan mikroskopis langsung 

(Direct Count). Cara lain penentuan jumlah sel adalah dengan menyaring sampel 

dengan saringan membran kemudian saringan tersebut diinkubasi pada permukaan 

media yang sesuai. Koloni-koloni yang terbentuk berasal dari satu sel tunggal 

yang dapat hidup. 
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Metode hitungan preparat menggunakan anggapan bahwa setiap sel akan 

hidup berkembang menjadi satu koloni. Jumlah koloni yang muncul menjadi 

indeks bagi jumlah oganisme yang terkandung di dalam sampel. Teknik 

penghitungan ini membutuhkan kemampuan melakukan pengenceran dan 

dipreparatkan hasil pengenceran. Preparat tersebut kemudian diinkubasi dan 

kemudian dihitung jumlah koloni yang terbentuk. Preparat yang dipilih untuk 

penghitungan koloni, sesuai dengan kaidah statistik. dalam suatu preparat 

biasanya berisi 30-300 koloni. Jumlah organisme yang terdapat dalam sampel asal 

dihitung dengan cara mengalikan jumlah koloni yang terbentuk dengan faktor 

pengenceran pada preparat bersangkutan. 

2.2.2 Koloni Bakteri 

Koloni bakteri adalah kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan 

sifat-sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Sifat-sifat yang 

perlu diperhatikan pada koloni yang tumbuh di permukaan medium adalah: 

1. Besar kecilnya koloni. Ada koloni yang hanya serupa suatu titik, namun 

ada pula yang melebar sampai menutup permukaan medium. 

2. Bentuk. Ada koloni yang bulat, ada yang memanjang, ada yang tepinya 

rata, ada yang tidak rata. 

3. Kenaikan permukaan. Ada koloni yang rata saja dengan permukaan 

medium, ada pula yang timbul yaitu menjulang tebal di atas permukaan 

medium. 

4. Halus kasarnya permukaan. Ada koloni yang permukaannya halus, ada 

yang permukaannya kasar dan tidak rata. 
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5. Wajah permukaan. Ada koloni yang permukaannya mengkilat, ada yang 

permukaannya suram. 

6. Warna. Kebanyakan koloni bakteri berwarna keputihan atau kekuningan.  

7. Kepekatan. Ada koloni yang lunak seperti lendir, ada yang keras dan 

kering  

2.2.3 Macam – Macam Bentuk Koloni Bakteri 

Bakteri ada yang berupa sel tunggal dan ada pula yang membentuk agregat 

(kumpulan). Bakteri yang berbentuk vibrio dan spirilum pada umumnya berupa 

sel tunggal, sedangkan bekteri yang berbentuk kokus dan basil ada yang berupa 

sel tunggal maupun membentuk agregat. Bentuk agregat (kumpulan) bakteri 

kokus antara lain sebagai berikut: 

1. Monokokus, yaitu bakteri berbentuk bulat tuggal atau tidak membentuk 

agregat. Contohya chalamydia trachomatis (penyebab penyakit mata 

trakoma) dan Chalamdya pneumonia (penyebab infeksi saluran 

pernapasan). 

2. Diplokokus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang bergandengan dua – dua. 

Contohnya Diplococcus pneumoniae (penyebab penyakit radang paru-

paru pneumonia). 

3. Tetrakokus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang berkelompok empat-

empat. Contohnya Mikrokus tetragenus dan Pediococcus cerevisiae. 

4. Sarkina, yaitu bakteri yang berbentuk bulat yang berkelompok 

membentuk susunan kubus. Contohnya Sarcina lutea (bakteri saproba 

berfigmen kuning) dan Thiosarcina rosea (bakteri sulfur). 



12 

 

5. Streptokokus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat yang bergandengan 

memanjang membentuk rantai. Contohnya Streptococcus lactis (bakteri 

saproba yang menyebabkan rasa asam pada susu), Streptococcus mutans 

(menyebabkan karies/gigi berlubang), dan Streptococcus pyogenes 

(menyebabkan penyakit mastitis pada kelenjar susu sapi dan dapat 

menyebabkan penyakit tenggorokan pada manusia). 

6. Stafilokokus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang bergerombol seperti 

buah anggur. Contohnya Stafhylococcus aureus (menyebabkan 

keracunan makanan dan infeksi kulit), Stafhylococcus saphropyticus 

(menyebabkan infeksi pada saluran kemih wanita), dan Stafhylococcus 

epidermidis (menyebabkan infeksi pada kulit, saluran pernapasan, dan 

saluran pencernaan). 

Bentuk agregat (kumpulan) bakteri basil antara lain sebagai berikut: 

1. Monobasil, yaitu bakteri berbentuk batang tunggal. Contohnya 

Escherichia coli (saproba pada usus besar), Propionibacterium acnes 

(bakteri penyebab jerawat), dan Salmonella typhi (menyebabkan demam 

tifoid dan pendarahan usus). 

2. Diplobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang bergandengan monbasiI 

dua-dua. Contohnya Moraxella lacunata (penyebab katarak konjungtiva). 

3. Streptobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang bergandengan 

memanjang membentuk rantai. Contohnya Streptobacillus moniliformis 

(terdapat pada tenggorokan tikus dan menyebabkan demam gigitan 

tikus). 
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2.2.4 Sampel 

Plate count/viable count didasarkan pada asumsi bahwa setiap sel bakteri 

hidup dalam suspensi akan tumbuh menjadi satu koloni setelah ditumbuhkan 

dalam media pertumbuhan dan lingkungan yang sesuai. Setelah diinkubasi, 

jumlah koloni yang tumbuh dihitung dan merupakan perkiraan atau dugaan dari 

jumlah mikroorganisme dalam suspensi tersebut. Koloni yang tumbuh tidak selalu 

berasal dari satu sel mikroorganisme yang karena beberapa mikroorganisme 

tertentu cenderung membentuk kelompok atau berantai. Berdasarkan hal tersebut 

digunakan istilah Coloni Forming Units (CFU’s) per ml. Koloni yang tumbuh 

berasal dari suspensi yang diperoleh menggunakan pengenceran bertingkat dari 

sebuah sampel yang ingin diketahui jumlah bakterinya [1]. 

2.2.5 Preparat 

Pada gambar 2.1 Penghitungan secara langsung dapat dilakukan secara 

mikroskopis yaitu dengan menghitung jumlah bakteri dalam satuan isi yang 

sangat kecil. Alat yang digunakan adalah Petroff- Hauser Chamber atau 

Haemocytometer. Jumlah cairan yang terdapat antara coverglass dan alat ini 

mempunyai volume tertentu sehingga satuan isi yang terdapat dalam satu bujur 

sangkar juga tertentu. Ruang hitung terdiri dari 9 kotak besar dengan luas 1 mm². 

Satu kotak besar di tengah, dibagi menjadi 25 kotak sedang dengan panjang 0,2 

mm. Satu kotak sedang dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Dengan demikian satu 

kotak besar tersebut berisi 400 kotak kecil. Tebal dari ruang hitung ini adalah 0,1 

mm. Sel bakteri yang tersuspensi akan memenuhi volume ruang hitung tersebut 

sehingga jumlah bakteri per satuan volume dapat diketahui [1]. 
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2.2.6 Metode Hitung Cawan 

Prinsip dari metode hitungan cawan atau Total Plate Count (TPC) 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. Metode ini 

merupakan metode yang paling sensitif untuk menentukan jumlah 

mikroorganisme. Dengan metode ini, kita dapat menghitung sel yang masih 

hidup, menentukan jenis mikroba yang tumbuh dalam media tersebut serta dapat 

mengisolasi dan mengidentifikasi jenis koloni mikroba tersebut.  

Pada metode ini, teknik pengenceran merupakan hal yang harus dikuasai. 

Sebelum mikroorganisme ditumbuhkan dalam media, terlebih dahulu dilakukan 

pengenceran sampel menggunakan larutan fisiologis. Tujuan dari pengenceran 

bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroorganisme yang 

tersuspensi dalam cairan. Pengenceran memudahkan dalam perhitungan koloni. 

Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada 

perkiraan jumlah mikroorganisme dalam sampel. Tahapan pengenceran dimulai 

Gambar 2. 1 Preparat 
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dari membuat larutan sampel sebanyak 10 ml (campuran 1 ml/1gr sampel dengan 

9 ml larutan fisiologis). Dari larutan tersebut diambil sebanyak 1 ml dan 

masukkan kedalam 9 ml larutan fisiologis sehingga didapatkan pengenceran 10
-2

. 

Dari pengenceran 10
-2

 diambil lagi 1 ml dan dimasukkan kedalam tabung reaksi 

berisi 9 ml larutan fisiologis sehingga didapatkan pengenceran 10
-3

, begitu 

seterusnya sampai mencapai pengenceran yang kita harapkan. Secara keseluruhan, 

tahap pengenceran dijelaskan dalam Gambar 2.2 pengekstrakan pada sampel di 

bawah ini. 

 

Setelah dilakukan pengenceran, kemudian dilakukan penanaman pada media 

lempeng agar. Setelah diinkubasi, jumlah koloni masing-masing cawan diamati 

dan dihitung [6]. 

2.2.7 Perhitungan Jumlah Koloni 

Uji Total Plate Count (hitung cawan) menggunakan media padat dengan 

hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secara visual dan dihitung. 

Perhitungan  jumlah  koloni  yang dilakukan menggunakan metode hitungan  

Gambar 2. 2 Pengekstrakan pada sampel 

http://1.bp.blogspot.com/-tVgv_U2TX6A/VjiNQgQXj4I/AAAAAAAAAp4/Cg6ctTK8vcI/s1600/Teknik+pengenceran+Sampel.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tVgv_U2TX6A/VjiNQgQXj4I/AAAAAAAAAp4/Cg6ctTK8vcI/s1600/Teknik+pengenceran+Sampel.jpg
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cawan  berdasarkan  pertumbuhan  dapat  dilihat  langsung  tanpa mikroskop. 

Metode  hitungan  cawan  cukup  sensitif  untuk  menentukan jumlah  

mikroorganisme  yang  masih  hidup  dengan  menghitung beberapa jenis  

mikroorganisme  sekaligus  mengisolasi  dan  mengidentifikasi  yang berasal  dari  

suatu mikroorganisme yang mempunyai penampakan pertumbuhan  spesifik. 

Dengan  metode  TPC  jumlah  koloni  dalam contoh dihitung sebagai berikut : 

∑bakteri/mL ═ ∑koloni bakteri × factor pengenceran   ........(2.1) 

Selanjutnya  cawan  petri  yang  dipilih dan  dihitung  mengandung  jumlah  

koloni  antara  30-300 [7]. 

2.2.8 Sensor Limit Switch 

Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang 

berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar 

Push ON yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya ditekan pada batas  

penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan memutus saat saat katup tidak 

ditekan. Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang 

akan memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor 

tersebut. Penerapan dari limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda 

(objek) yang bergerak bisa dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini [8]. 

Gambar 2. 3 Limit Switch 
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Prinsip kerja limit switch diaktifkan dengan cara memberi tekanan pada 

tombolnya pada batas/daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi 

pemutusan atau penghubungan rangkaian dari rangkaian tersebut. Limit switch 

memiliki dua kontak yaitu NO (Normally Open) dan kontak NC (Normally Close) 

dimana salah satu kontak akan aktif jika tombol tertekan. Konstruksi dan simbol 

limit switch dapat dilihat seperti gambar 2.3 di atas [8]. 

2.2.9 Modul USB to TTL PL2303 

 Konektor USB adalah jenis konvensi konverter yang digunakan untuk 

mengubah informasi USB sinyal ke dan dari standar komunikasi yang berbeda. 

Biasanya, konektor USB digunakan untuk mengubah melalui USB informasi ke 

informasi port serial standar dan yang lainnya. Biasanya sinyal informasi USB 

adalah dikonversi ke serial RS232, RS485, RS422 dan TTL data. Bisa dilihat pada 

Gambar 2.4 di bawah ini [9]. 

 

Gambar 2. 4 USB TO TTL PL2303 
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2.2.10 Mikrokontroler ATmega8 

AVR ATmega8 adalah mikrokontroler CMOS 8-bit berarsitektur AVR 

RISC yang memiliki 8K byte in-System Programmable Flash. Mikrokontroler 

dengan konsumsi daya rendah ini mampu mengeksekusi instruksi dengan 

kecepatan maksimum 16MIPS pada frekuensi 16MHz. Jika dibandingkan dengan 

ATmega8L perbedaannya hanya terletak pada besarnya tegangan yang diperlukan 

untuk bekerja. Untuk ATmega8 tipe L, mikrokontroler ini dapat bekerja dengan 

tegangan antara 2,7 - 5,5 V sedangkan untuk ATmega8 hanya dapat bekerja pada 

tegangan antara 4,5 5,5 V. Gambar 2.5 di bawah ini menunjukkan konfigurasi pin 

ATmega8 [10]. 

 

Gambar 2. 5 IC ATmega8 

 

Keterangan : 

1. Vcc    : Tegangan Supply 

2. GND    : Ground  
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Port I/O  8-bit dengan resistor pull-up internal tiap pin. Buffer port B 

mempunyai kapasitas menyerap (Sink) dan mencatu (sorce). Khusus 

PB6 dapat digunakan sebagai input Kristal (inverting oscillator 

amplifier) dan input ke rangkaian clock internal, bergantung pada 

pengaturan Fuse bit (ada dalam software Programer/ downloader) 

yang digunakan untuk memilih sumber clock. Khusus PB7 dapat 

digunakan output Kristal (output inverting oscillator amplifier) 

bergantung pada pengaturan Fuse bit yang digunakan untuk memilih 

sumber clock. Jika sumber clock yang dipilih dari oscillator internal, 

PB7 dan PB6 dapat digunakan sebagai I/O atau jika menggunakan 

Asycronous Timer/ Counter2 maka PB6 dan PB7 (TOSC2 dan TOSC1) 

digunakan untuk saluran input counter. 

3. Port C (PC5..PC0)  : 

Port I/O 7-bit ([PC6], PC5…PC0) dengan resistor pull-up internal 

tiap pin. Buffer port C mempunyai kapasitas menyerap (Sink) dan 

mencatu (sorce). 

4. Reset/ PC6   : 

Jika fuse bit RSTDISBL di “programed”, PC6 digunakan sebagai pin 

I/O. Jika fuse bit RSTDISBL di “unprogramed”, PC6 digunakan 

sebagai pin RESET (aktif low). 

5. Port D (PD7..PD0)  : 

Port I/O  8-bit dengan resistor pull-up internal tiap pin. Buffer port C 

mempunyai kapasitas menyerap (Sink) dan mencatu (sorce).  

 

6. AVcc    : 
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AVcc adalah pin tegangan catu untuk A/D converter, PC3..PC0, dan 

ADC(7..6). AVcc harus dihubungkan ke Vcc, walaupun ADC tidak 

digunakan. Jika ADC digunakan, maka AVcc harus dihubungkan ke 

Vcc melalui “low pass filter”.  

Catatan : PC5, PC4 gunakan catu tegangan vcc digital.  

7. ARef    :  

Untuk pin tegangan referensi analog untuk ADC. 

8. ADC7..6 (TQPF, QFN/ MLF) : 

Hanya ada pada kemasan TQPF dan QFN/MLF, ADC7..6 digunakan 

untuk pin input ADC. 

2.2.11 Display LCD 16x2 

Liquid Cristal Display (LCD) adalah salah satu komponen elektronika 

yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. 

Dipasaran tampilan LCD  sudah tersedia dalam bentuk modul yaitu tampilan LCD 

beserta rangkaian pendukungnya termasuk ROM dan sebagainya. LCD 

mempunyai pin data, kontrol catu daya, dan pengatur kontras tampilan [11]. 

 

Jalur EN dinamakan Enable. Jalur ini digunakan untuk memberitahu LCD 

bahwa anda sedang mengirimkan sebuah data. Untuk mengirimkan data ke LCD, 

Gambar 2. 6 LCD karakter 16x2 
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maka melalui program EN harus dibuat logika low “0” dan set pada dua jalur 

kontrol yang lain RS dan RW. Ketika dua jalur yang lain telah siap, set EN 

dengan logika “1” dan tunggu untuk sejumlah waktu tertentu (sesuai dengan 

datasheet dari LCD tersebut) dan berikutnya set EN ke logika low “0” lagi.  

Jalur RS adalah jalur Register Select. Ketika RS berlogika low “0”, data 

akan dianggap sebagi sebuah perintah atau instruksi khusus (seperti clear screen, 

posisi kursor dll). Ketika RS berlogika high “1”, data yang dikirim adalah data 

text yang akan ditampilkan pada display LCD. Sebagai contoh, untuk 

menampilkan huruf “T” pada layar LCD maka RS harus diset logika high “1”. 

Jalur RW adalah jalur kontrol Read/Write. Ketika RW berlogika low (0), maka 

informasi pada bus data akan dituliskan pada layar LCD. Ketika RW berlogika 

high ”1”, maka program akan melakukan pembacaan memori dari LCD. 

Sedangkan pada aplikasi umum pin RW selalu diberi logika low ”0”. 
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Note : Display character pada LCD diatur oleh pin EN, RS dan RW. 

 

Tabel 2. 1 Pin LCD 2x16. 


