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Abstract 

Bacteria were inhibited by Light Emitting Diode (LED) from infrared which has a 

wavelength of 950 nm. The group of bacteria in the Enterobacteriaceae family is 

Escherichia coli which is characterized by metallic green colonies, and appears 

microscopically red rod-shaped. The purpose of the study was to determine the description 

of the staining of Escherichia coli from exposure to infrared light. The research method 

used was descriptive  qualitative experimental. The research treatment used a suspension 

of Escherichia coli exposed to 940 nm infrared light, 1 mW, 5 mm diameter, with an 

exposure distance of 1 cm and variations in exposure time of 25 (P1), 30 (P2), and 35 

minutes (P3). The results of the study on the Gram staining of Escherichia coli bacteria for 

P2 and P3 showed that there was a change in the shape of the cells which appear shorter 

and changing in shape seems to have coccus shape than the cells in the control. This shows 

that infrared exposure affects the shape of bacterial cells in the staining of the bacterial. 
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Abstrak 

 Bakteri dihambat oleh Light Emitting Diode (LED) dari infra merah yang memiliki 

panjang gelombang 950 nm. Golongan bakteri famili Enterobacteriaceae adalah 

Escherichia coli yang memiliki ciri pada koloni warna hijau metalik mengkilat, dan tampak 

berbentuk batang berwarna merah dengan mikroskopik. Tujuan penelitian mengetahui 

gambaran dari pewarnaan Escherichia coli dari paparan sinar infra merah. Metode 

penelitian yang digunakan, eksperimental deskriptif kualitatif. Perlakuan penelitian 

menggunakan suspensi Escherichia coli yang dipapari dengan sinar infra merah 940 nm 

daya 1 mW diameter 5 mm dengan jarak pemaparan yaitu 1 cm dan variasi waktu 

pemaparan 25 (P1), 30 (P2), dan 35 menit (P3). Hasil penelitian pada gambaran pewarnaan 

Gram bakteri Escherichia coli untuk P2 dan P3 menunjukkan adanya perubahan bentuk sel 

yang terlihat terlihat lebih pendek dan bentuk menyerupai coccus daripada bentuk sel pada 

kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa pemaparan infra merah berpengaruh terhadap bentuk 

sel bakteri pada gambaran pewarnaan sel bakteri tersebut. 

Kata kunci : bentuk sel, Escherichia coli, pewarnaan Gram, sinar inframerah,

  

 

 

mailto:agusniar@uwks.ac.id


 SEMINAR NASIONAL : Kualitas Sumberdaya Manusia (KUSUMA) 
“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui 

Refleksi Budaya Kemajapahitan” 

79 

 

PENDAHULUAN 

Matahari dengan spektrum 

radiasi menuju bumi mencapai 290-

1.000.000 nm, salah satunya radiasi 

inframerah dekat atau Near Infra Red 

(NIR) sebesar 54,3 % dan panjang 

gelombang inframerah 760 nm – 1 

mm. Paparan radiasi inframerah 

memberikan efek panas dan terbagi 

menjadi Near Infra Red (NIR) dengan 

panjang gelombang 0.78 – 3 μm, Mid 

Infra Red (MIR) dengan panjang 

gelombang 3.0 – 50 μm dan Far Infra 

Red (FIR) panjang gelombang 50 – 

1000 μm (Barolet et al, 2016). 

Penelitian yang dilakukan Qinyu Han 

(2021), bahwa penggunaan desinfeksi 

pada bakteri dengan paparan cahaya 

inframerah dekat (NIR) sedang 

dikembangkan dan dapat 

menghancurkan bakteri.  

Paparan inframerah dengan 

menggunakan cahaya pulsed light 

yaitu Light Emitting  Diode (LED) 

diberikan ke bakteri akan merusak 

struktur dari pariental bakteri. Paparan 

Light Emitting  Diode dapat 

memancarkan atau melepaskan energi 

foton (Rianti,2021; Nicorescu et al., 

2012). Inframerah berpengaruh 

terhadap pertumbuhan bakteri. 

Penyerapan energi atau dari radiasi 

akan dapat merusak bakteri (Rianti, 

2021). Rusaknya bentuk sel bakteri 

dapat diamati dengan menggunakan 

pewarnaan Gram. Penelitian ini  

dilakukan dengan tujuan untuk 

menunjukkan gambaran hasil dari 

pewarnaan Escherichia coli dengan 

perlakuan  paparan sinar infra merah.  

 

 

METODE PENELITAIN 

 

Penelitian dilakukan di 

laboratorium Mikrobiologi, Fakultas 

kedokteran Universitas Wijaya 

Kusuma Surabaya, dengan waktu 

penelitian bulan Maret 2022. Metode 

penelitian menggunakan metode 

analisis diskriptif, yaitu dengan 

mendiskripsikan suatu kejadian, 

peristiwa yang terjadi pada saat 

sekarang (Iyus & Kurniawan, 2020). 

Populasi pada penelitian ini adalah 

bakteri Escherichia coli. 

Sampel Penelitian, suspensi 

Escherichia coli yang telah dilakukan 

pengenceran dengan menggunakan 

PZ. Terdiri dari 4 kelompok 

penelitian, yaitu: 1 Kelompok kontrol 

dan 3 kelompok perlakuan, yaitu 

suspensi bakteri Escherichia coli yang 

diinokulasikan ke permukaan media 

EMB secara aseptik,  dipapari sinar 

inframerah panjang gelombang 940 

nm, jarak pemaparan 1 cm, variasi 

waktu pemaparan selama 25 (P1), 30 

(P2), serta 35 menit (P3).  Jumlah 

replikasi sampel dihitung dengan 

rumus Federer: ( n – 1) ( r – 1) ≥ 15, n 

= jumlah perlakuan dan r = jumlah 

replikasinya, n = 4 maka diperoleh r = 

6. Berdasarkan hasil penghitungan 

rumus,’maka perlakuan kelompok 

penelitian dilakukan pengulangan 

perlakuan sebanyak 6 kali. 

Instrumen penelitian yang 

digunakan (Rahmatullah, Novianti 

and Sari, 2021),   

1. Alat yang digunakan untuk 

penanaman media antara lain: 

handscoon, aluminium foil, tabung 

reaksi, rak tabung, kertas label, cawan 
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petri, lampu bunsen, enlemeyer, 

batang pengaduk, pipet tetes, neraca 

analitik, alumunium foil, jarum 

inokulasi, autoclaf, inkubator, 

Refrigerator  

2. Alat yang digunakan untuk 

pengecatan Gram antara lain: kaca 

preparat, pipet tetes, botol aquadest, 

kristal violet, alkohol, safranin, lugol, 

tissue. Didapatkan hasil pemeriksaan 

pewarnaan Gram bakteri dengan 

menggunakan mikroskop cahaya 

perbesaran besar (100x). 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Penelitian dengan melakukan 

pewarnaan dari 4 kelompok penelitian, 

dengan 1 kontrol dan 3 kelompok 

perlakuan, dan suspensi bakteri 

Escherichia coli yang dipapari sinar 

inframerah dengan jarak pemaparan 1 

cm, variasi waktu pemaparan selama 

25, 30, serta 35 menit. 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Kelompok kontrol 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kelompok Perlakuan 1 

 

 

 

 

Gambar 3. Kelompok Perlakuan 2 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kelompok Perlakuan 3 

 

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pada perlakuan 3 dengan waktu 

paparan sinar inframerah selama 35 

menit menunjukkan gambaran 

pewarnaan Escherichia coli 

menunjukkan bahwa secara 

mikroskopik bentuk sel mengalami 

perubahan dari bentuk asal. Perubahan 

yang terjadi terlihat ukuran yang 

makin mengecil, bentuk sel bakteri 

menjadi menyerupai coccus yang 

seharusnya berupa basil (batang) 

(Gambar 3 dan 4). Hal ini diakibatkan 

adanya efek dari paparan sinar 

inframerah yang merusak struktur sel 

bakteri Escherichia coli sehingga 

ukuran sel dan bentuk menjadi 

berubah, apabila dibandingkan dengan 

bentuk asli bakteri Escherichia coli 

yang tidak diberikan perlakuan 

paparan sinar inframerah (Gambar 1.). 

 Pada kelompok P2 dan P3 

yang diberi paparan inframerah selama 

30 dan 35 menit menujukkan 

banyaknya bakteri Escherichia coli 

yang berubah bentuk menyerupai 

coccus dengan metode pewarnaan 

gram. 

 Sinar inframerah sebagai salah 

satu alat disinfeksi yang dapat 

merusak sel bakteri dikarenakan 

cahaya pulsed light yaitu Light 

Emitting Diode (LED) yang 

P1 

K 

P2 

P3 
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dipaparkan ke bakteri menghasilkan 

energi panas dan memancarkan atau 

melepaskan energi foton (Rianti,2021; 

Nicorescu et al., 2012). Hal ini diduga 

dapat mengubah bentuk bakteri dan 

merusak struktur dari pariental bakteri. 

 Paparan dari sinar infra merah 

dekat dapat menyebabkan dehidrasi 

dan hilangnya integritas dari membran 

sel (Tran et al., 2018), sehingga dapat 

mempengaruhi bentuk sel karena 

integritas sel menjadi terganggu. 

 Secara keseluruhan, paparan 

infra merah merupakan model 

disinfektan yang baik, walaupun untuk 

mengindentifikasi perubahan 

morfologi perlu dilakukan pengujian 

yang mendalam dan visualisasi 

menggunakan Scanning electron 

microscope (SEM). 

  

SIMPULAN 

 Paparan sinar inframerah 

dengan panjang gelombang 940 nm, 

jarak paparan 1 cm, dan waktu paparan 

30 dan 35 menit menunjukkan bahwa 

dengan gambaran pewarnaan bakteri 

terlihat adanya perubahan bentuk sel 

bakteri Escherichia coli secara 

mikroskopik. 
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