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ABSTRACT 

The aim of the research is to determine effect of the increasing power and time on the red 

betel antibacterial. The research uses the disk diffusion method (Kirby-Bauer) is a way to see the area 

clear zone area indicated bacterial resistance. Variation is given by the 10 Watt and 15 Watt, as well as 

the duration of exposure 4, 8, and 12 hours. The type of bacteria that is used to test the antibacterial 

activity is the Streptococcus mutans bacteria. Results of the study by using a variation of the time and 

power show a better effect than the control, it can be seen from the large area of clear zone were 

obtained. The measurement results obtained at the greatest diameter 15 watt and 12 hours, the amount 

of 15.96 mm. 

Keywords: Streptococcus mutans, Betel Red, power variation and time. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya dan waktu  terhadap peningkatan 

antibakteri pada sirih merah. Penelitian ini menggunakan metode difusi disk (Kirby-Bauer) yaitu 

dengan cara melihat daerah  zona bening  yang menandakan daerah hambatan bakteri. Variasi yang 

diberikan adalah dengan daya 10 watt dan 15 watt, serta  lama pemaparan  4, 8, dan 12 jam. Jenis 

bakteri yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri adalah bakteri Streptococcus mutans. Dari hasil 

penelitian dengan menggunakan variasi waktu dan daya menunjukkan pengaruh yang lebih baik 

dibandingkan kontrol, hal itu dapat dilihat dari besar daerah zona bening yang didapatkan. Hasil 

pengukuran didapatkan diameter terbesar pada daya 15 watt dan waktu 12 jam, yaitu sebesar 15,96 

mm.  

Keywords: Streptococcus mutans, Sirih Merah, Variasi daya dan waktu 

 

I. PENDAHULUAN  

Sinar matahari adalah salah satu sumber energi terbesar yang ada di bumi, 

yaitu untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu pemanfaatan energi matahari 

oleh tumbuh-tumbuhan adalah untuk proses fotosintesis, yaitu mengubah energi sinar 

matahari menjadi energi kimia. Pada era modern ini, matahari banyak digunakan 

sebagai solar cell, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Namun akibat pemanasan 

global yang terjadi belakangan ini berakibat buruk pada rusaknya lapisan ozon bumi,. 

Lapisan ozon merupakan gas yang mampu melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. 



Sinar ultraviolet merupakan sinar yang memiliki panjang gelombang antara 100-400 

nm[3]. Tanaman memiliki respon sendiri untuk mengurangi kerusakan yang 

diakibatkan oleh radiasi ultraviolet, salah satu respon tanaman adalah dengan 

meningkatkan akumulasi flavonoid terutama pada vakuola[2]. Salah satu tanaman 

yang mengandung flavanoid dapat ditemukan pada tanaman sirih merah.  

Ekstrak sirih mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Haemophilus 

influenzae, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus haemoliticus Beta. Dimana 

ketiga bakteri itu merupakan penyebab sakit tenggorokan. Daun sirih baik yang 

merupakan daun sirih segar yang diperas maupun ekstrak-alkohol daun sirih 

mengandung senyawa yang bersifat membunuh bakteri penyebab periodontal 

(gingivitis) dan bakteri pembentuk plak/karies gigi (Streptococcus mutans). Banyak 

cara yang dilakukan untuk meningkatkan varietas unggul pada tanaman tersebut, 

berbagai macam penyinaran pun juga banyak dilakukan baik untuk peningkatan zat 

antioksidan dan juga antibakteri. Salah satu caranya adalah dengan penyinaran 

radiasi, yaitu dengan menggunakan sinar Ultraviolet (UV), selain itu juga digunakan 

radiasi gamma, radiasi beta, serta berbagai radiasi partikel lain.  

Penggunaan sinar Ultraviolet dalam penelitian sebelumnya telah banyak 

dilakukan. Tanaman gandum yang dipapar dengan radiasi UV-B menurunkan kadar 

klorofil total, klorofil a dan b, dan kadar karotenoid, biomassa, hasil panen dan hasil 

panen serta kadar flavonoid[9]. Gandum yang mendapat air dan hara cukup dapat 

mengatasi atau melindungi diri dari kerusakan fisiologis dengan mengurangi 

degradasi pigmen fotosintesis dan meningkatkan akumulasi senyawa penyerap UV, 

yaitu flavonoid dan antosianin. Keseimbangan antara kerusakan yang ditimbulkan 

radiasi sinar UV dan manfaat yang ditimbulkan karena peningkatan kandungan 

flavonoid akan berguna sebagai metode untuk memproduksi flavanoid[10]. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam 

sirih merah (Piper crocatum) terdapat kandungan senyawa antibakteri, sehingga 

dengan adanya kandungan antibakteri tersebut daun sirih dapat digunakan sebagai 

pengobatan dalam dunia medis. Dalam penelitian ini menggunakan sinar Ultraviolet 

(UV) karena UV mempunyai rentang panjang gelombang 200-400 nm, dan dilakukan 

penyinaran terhadap ekstrak sirih merah untuk meningkatkan produktifitas 

kandungan antibakteri sirih merah tersebut. Sehingga untuk aplikasi kedepannya 

adalah antibakteri yang terdapat pada sirih merah dapat menghambat laju 

pertumbuhan bakteri Streptoccoccus mutans penyebab karies gigi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Alat Penelitian 

alat penelitian ini terdiri dari  

: 

1. T8 Blacklight /05 (UV-A) G13 15 Watt 

2. TL-10W/05 (UV-A) lamp Fluorescent Philips 



3. Gelas kimia 

4. Cawan petri 

5. Jangka sorong 

6. Tabung reaksi 

7. Pipet volume dan mikro 

Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian terdiri dari : 

1. Sirih merah (Piper crocatum) 

2. Air 

3. Bakteri Streptococcus mutans 

4. Methanol 

5. Media agar bakteri (TYC) 

6. Media BHI 

Prosedur Penelitian 

Pengambilan sampel sirih dan penumbukan sampel sirih untuk ekstrak 

Pada penelitian ini diperlukan beberapa helai daun sirih merah (Piper 

Crocatum) untuk dijadikan ekstrak, sebelum ditumbuk, sirih merah dibersihkan 

terlebih dahulu dari kotoran,  setelah itu, daun sirih merah dikeringkan dengan 

menggunakan oven atau furnace dengan suhu 400C. Setelah daun sirih menjadi 

kering, maka daun sirih yang kering tersebut di remas dan dihaluskan dengan cara di 

blender dan ditumbuk hingga menjadi serbuk sirih. Kemudian setelah didapatkan 

serbuk sirih merah, dilakukan maserasi dengan pelarut metanol selama ±24 jam, 

kemudian hasil dari maserasi di saring dengan menggunakan penyaring untuk 

mengambil filtratnya. Tujuannya adalah untuk memisahkan senyawa fenol antibakteri 

tersebut. Kemudian ekstrak tersebut dibagi menjadi 6 kelompok dan diberi 

penyinaran dengan variasi waktu dan daya  serta 1 kelompok sebagai kontrol. 

Uji radiasi ultraviolet dengan variasi waktu dan daya penyinaran disertai kontrol.   

Pengelompokan ekstrak sirih dengan menggunakan variasi waktu dan daya : 

1. Kelompok 1 : Digunakan sebagai kelompok kontrol (tanpa menggunakan 

penyinaran) 

2. Kelompok 2 : Kelompok perlakuan dengan penyinaran t = 4 jam dan 

 P = 10 watt 

3. Kelompok 3 : Kelompok perlakuan dengan penyinaran t = 8 jam dan 



 P = 10 watt 

4. Kelompok 4 : Kelompok perlakuan dengan penyinaran t = 12 jam dan 

 P = 10 watt 

5. Kelompok 5 : Kelompok perlakuan dengan penyinaran t = 4 jam dan  

P = 15 watt 

6. Kelompok 6 : Kelompok perlakuan dengan penyinaran t = 8 jam dan  

P = 15 watt 

7. Kelompok 8 : Kelompok perlakuan dengan penyinaran t = 12 jam dan 

 P = 15 watt 

Dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali pengulangan untuk 6 perlakuan yang 

berbeda, dan 2 kali pengulangan untuk kontrol. 

Uji antibakteri ekstrak sirih merah  

Setelah pengujian sampel antibakteri selesai, dilanjutkan uji antibakteri 

terhadap bakteri dengan menggunakan metode Kirby-Bauer plat (metode diameter), 

tujuannya adalah untuk mengukur produktifitas antibakteri  tersebut. yaitu dengan 

cara melihat daerah zona bening[8]. Daerah zona bening menunjukkan hambatan 

pertumbuhan yang ada disekeliling kertas disk dan dilakukan sebanyak 4 kali 

pengulangan. Hasil penghitungan daerah zona bening dilakukan dengan 

menggunakan jangka sorong dan dicatat sebagai data pengamatan pada tabel ompong 

(Tabel 3.1). Penghitungan prosentase daerah zona bening dengan menggunakan 

rumus:  
 

% =  |
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
| × 100% 

 

Analisis data 

Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah berupa prosentase diameter 

hubungan antara daya dan waktu pemaparan serta besar diameter zona bening daya 

hambat terhadap bakteri Streptococcus mutans yang dianalisis menggunakan 

Microsoft Excel untuk diplot kedalam grafik batang agar didapatkan perbedaan besar 

diameter hambat pada bakteri Streptococcus mutans dan analisis statistik (SPSS)  

 



III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental laboratoris dengan cara sirih 

merah dijadikan serbuk sirih dengan cara ditumbuk hingga halus, kemudian serbuk 

sirih di maserasi (dilarutkan) untuk dijadikan ekstrak sirih. Ekstrak sirih yang telah di 

maserasi kemudian disaring untuk diambil filtratnya. 

 

Gambar 1. Serbuk Sirih Merah dan Ekstrak sirih merah 

 

  Ekstrak sirih diberi 6 perlakuan yang berbeda dengan variasi daya dan waktu 

serta 1 kontrol di uji untuk mengetahui aktivitas kandungan antibakteri yang terdapat 

pada ekstrak tersebut dilakukan uji bakteri Streptococcus mutans. Pengujian pertama, 

ekstrak sirih merah yang belum diberi perlakuan dilakukan uji dengan menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang tertentu untuk melihat spektrum 

serapan yang terdapat dalam senyawa antibakteri sirih merah, sehingga dapat 

ditentukan kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak tersebut, kemudian 

pengujian selanjutnya dilakukan terhadap bakteri Streptococcus mutans. Parameter 

yang diukur adalah diameter zona bening. Semakin besar zona bening menunjukkan 

aktivitas daya antibakteri semakin baik. 

 

 

Gambar 2. Diameter zona bening 

 



 Pengamatan uji ekstrak menggunakan spektrofotometri UV-Vis adalah untuk 

membantu mengidentifikasi jenis flavonoid dan menentukan pola oksigenasinya 

dengan melihat absorbansi pada jenis senyawa tersebut. Kedudukan gugus hidroksil 

fenol bebas pada flavonoid dapat ditentukan dengan menambah pereaksi geser 

kedalam larutan dan mengamati pergeseran serapan puncak yang terjadi. Penentuan 

spektrum flavonoid menggunakan pelarut methanol. Spektrum maksimal terdiri dari 2 

puncak maksimal yang berada pada rentang  240-280nm (pita II) dan 300-550nm 

(pita I).   

Dalam penelitian ini digunakan variasi daya dan waktu lama pemaparan radiasi 

lampu ultraviolet untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap senyawa 

antibakteri yang terdapat pada ekstrak sirih merah tersebut. Dari serangkaian kegiatan 

yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka pada bab ini akan disajikan hasil dan 

pembahasan yang telah dilakukan.  

Data pengukuran diameter zona bening dari hasil penelitian dengan menggunakan 2 

variasi perlakuan yaitu daya dan waktu sebagai berikut :  

 

 
Gambar 3. Grafik waktu dan daya terhadap diameter zona bening 

 

Untuk mengetahui jumlah persentase diameter hambat yang terjadi pada zona 

bening dapat menggunakan rumus : 

 

∑koloni(%)= |
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛−𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
|  × 100 
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Gambar 4. Grafik prosentase diameter zona bening terhadap waktu dan daya 

 

Sumber ultraviolet yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis lampu T8 

Blacklight/05 (UV-A) G13 15 Watt dengan radiasi yang dipancarkan sebesar 2 watt 

dan panjang gelombang 360 nm. danTL-10W/05 (UV-A) lamp Fluorescent Philips 

dengan radiasi yang dipancarkan sebesar 1,15 watt dan panjang gelombang 365 nm. 

Spesifikasi dari setiap sumber UV terlampir pada Lampiran 1. Perhitungan intensitas 

radiasi penyinaran dengan menggunakan persamaan : 

𝐼 =  
𝑃

𝐴
 

Dengan P adalah daya output sumber, A adalah luas penampang. Dari hasil 

perhitungan didapatkan intensitas cahaya yang dipancarkan oleh kedua lampu sebesar 

𝐼 = 9,16 𝑊
𝑚⁄ dan  𝐼 = 15,92 𝑊

𝑚⁄ . Proses perhitungannya terlampir dalam 

Lampiran 4.  

Penelitian ini menggunakan bahan ekstrak sirih merah dengan menggunakan 

pelarut metanol dan menggunakan spektrofotometri UV-Vis untuk membantu dalam 

mengidentifikasi serapan senyawa antibakteri tersebut. Caranya adalah dengan 

melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu melalui sebuah larutan encer 

senyawa dalam larutan yang tidak menyerap, yaitu air, etanol, methanol, dan heksana. 

Proses pengujian kandungan ekstrak sirih merah menggunakan variasi daya dan 

waktu lama penyinaran untuk mengetahui seberapa baik daya hambat antibakteri 

pada sirih merah terhadap bakteri Streptococcus mutans.Pada proses penyinaran ini 
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terjadi suatu proses fotofisika yaitu absorbsi satu foton cahaya oleh senyawa pada 

ekstrak sirih merah. Selain dalam bentuk absorbsi,cahaya ada yang ditransmisikan. 

Prinsip dasar penyerapan cahaya adalah bahwa setiap molekul hanya dapat menyerap 

satu foton pada waktu tertentu dan foton ini menyebabkan terjadinya eksitasi pada 

satu elektron dalam suatu molekul. Prinsip ini disebut Hukum Stark-Einstein. 

Elektron valensi yang berada pada orbit dasar yang stabil merupakan elektron yang 

biasanya tereksitasi dan didorong menjauhi inti (yang bermuatan positif) dengan jarak 

yang sebanding dengan jumlah energi foton yang diserap. Molekul pigmen yang telah 

menangkap foton akan berada pada kondisi tereksitasi sebagian. Dalam hal ini, 

molekul pengabsorbsi cahaya ultraviolet yang terjadi dalam ekstrak sirih merah 

adalah senyawa antibakteri (Flavonoid).  

Dengan menggunakan Spektrofotometri UV-Vis maka akan didapatkan suatu 

gambaran yang menyatakan hubungan antara panjang gelombang atau frekuensi 

serapan terhadap intensitas serapan[6].Pada proses penyinaran menggunakan 

Ultraviolet terhadap ekstrak, maka molekul senyawa yang terdapat dalam kandungan 

sirih merah menyerap radiasi dengan panjang gelombang yang sesuai dengan 

kemampuan penyerapan senyawa tersebut. Didalam molekul tersebut terjadi suatu 

perpindahan tingkatan energi elektron ikatan pada orbital molekul paling luar dari 

tingkatan energi yang yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi[5] . 

 Selain itu, jika dilihat dalam struktur senyawa flavonoid, didalam senyawa 

tersebut terdapat 2 atom ikatan hidrogen dan oksigen dimana oksigen memiliki no 

atom 8, sehingga mempunyai 2 spin elektron yang tidak berpasangan sehingga 

menjadi tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan atom / molekul, atom oksigen akan 

menjadi reaktif dan membentuk senyawa radikal bebas. Radikal bebas akan bereaksi 

dengan molekul yang ada disekitarnya, salah satunya adalah elektron yang 

dipancarkan oleh radiasi Ultraviolet sehingga dapat memperoleh pasangan elektron. 

Reaksi ini akan berlangsung secara terus menerus. Semakin banyak radikal bebas 

yang bereaksi dengan molekul untuk mencari pasangan elektron, maka radikal bebas 

itu akan terus meningkat.  

 

 
Gambar 4.5 Rumus Umum Senyawa Flavonoid 



Dengan menggunakan Spektrofotometri UV-Vis terjadi serapan panjang 

gelombang maksimal untuk senyawa antibakteri pada sirih merah yaitu pada 367 nm, 

536 nm, dan 488 nm.  Pada penyerapan 367 nm berada pada rentang serapan 

Ultraviolet dan juga terjadi serapan pada rentang serapan cahaya tampak. Senyawa 

yang teridentifikasi dalam serapan cahaya Ultraviolet adalah senyawa Flavonol dan 

Khalkon, 2 senyawa tersebut adalah jenis dari senyawa flavonoid yang bersifat 

sebagai antibakteri[3] . Sedangkan yang teridentifikasi dalam rentang serapan cahaya 

tampak adalah senyawa antosianin. Senyawa tersebut adalah golongan senyawa 

flavonoid. Untuk energi yang mampu diserap oleh senyawa antibakteri sirih merah 

sehingga dapat mengakibatkan keadaan eksitasi sehingga antibakteri dapat meningkat 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

Tabel 4.3 Senyawa dan spektrum serapan pada sirih merah 

Panjang gelombang serapan ( λmax ) Jenis senyawa 

 

367 nm 

 

536 nm 

480 nm 

 

 

Flavonol ( 3-OH bebas) 

Khalkon 

Antosianin 

Antosianin 

 

Untuk proses pengujian antibakteri sirih merah terhadap bakteri Streptococcus 

mutans menggunakan metode diameter Kirby-Bauer[8] . Metode diameter Kirby-

Bauer adalah prinsip metode yang menggunakan difusi, secara umum proses difusi 

dihasilkan dari suatu pergolakan molekular yang menghasilkan tumbukan antar 

molekul, sehingga tumbukan-tumbukan itu mengakibatkan hamburan[2] . Pada proses 

difusi antar molekul ini disebabkan oleh perpindahan molekul-molekul dari suatu 

konsentrasi yang tinggi ke daerah konsentrasi yang lebih rendah.  

Pada uji antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutans terjadi difusi 

bakteri. Bakteri ini mengalami perkembangbiakan yang sangat cepat pada tempat 

hidupnya yaitu di media agar (TYC). Perkembangbiakan yang terjadi pada bakteri 

tersebut adalah dengan cara pembelahan sel. Pada proses perkembangbiakan sel yang 

sangat cepat ini mengakibatkan semakin menyempitnya tempat hidup dari bakteri 



tersebut, sehingga dengan semakin sempitnya tempat hidup bakteri itu 

mengakibatkan bakteri Streptococcus mutans menembus ke dalam media agar TYC 

yang berpori. Proses perkembangbiakan sel pada bakteri yang sangat cepat ini 

merupakan suatu konsentrasi yang tinggi, sedangkan media TYC merupakan suatu 

konsentrasi yang rendah sehingga inilah yang dinamakan proses difusi[7] .  

Pada pengujian ektrak sirih merah, proses difusi juga terjadi pada proses 

perkembangbiakan sel bakteri Streptococcus mutans yang sangat cepat, juga 

memaksa bakteri untuk masuk menembus ke dalam zona ekstrak sirih merah, namun 

karena ekstrak sirih merah mengandung senyawa antibakteri, maka bakteri 

Streptococcus mutans tidak mendekat dan sebagian ada yang mati. Dari penelitian 

yang telah dilakukan ada beberapa yang dapat menembus daerah zona bening 

walaupun jumlahnya sangat kecil sekali. Sehingga dapat dilihat pula perbedaan uji 

yang jelas pada ekstrak sirih merah dalam variasi daya dan waktu penyinaran.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak pada sirih merah 

dengan menggunakan variasi waktu penyinaran dan daya terdapat perbedaan diameter 

hambat yang terjadi pada bakteri Streptococcus mutansdan menggunakan variasi 

yang sama pada konsentrasi ekstrak sirih merah, yaitu 100 ml methanol dan 1g 

serbuk sirih merah yang dimaserasi (dilarutkan), maka didapatkan pada perlakuan 

kontrol, didapatkan hasil daya hambat bakteri yang paling kecil, yaitu berada pada 

rata-rata diameter zona bening sebesar 12,26 mm. Sedangkan daya hambat diameter 

terbesar berada pada daya 15 Watt dan waktu pemaparan 12 jam pengukuran rata-

ratanya sebesar 15,96 mm. Dari pengukuran itu terlihat jelas bahwa pada perlakuan 

dengan daya 15 watt dan waktu 12 jam menunjukkan hasil diameter yang lebih besar, 

dan dapat dsimpulkan bahwa kandungan antibakteri dengan variasi perlakuan 

menunjukkan daya hambat yang lebih baik jika dibandingkan kontrol. Dan daya 

hambat terbesar berada pada perlakuan dengan menggunakan daya 15 Watt dan 

waktu pemaparan 12 jam.  

Sirih merah sebagai salah satu tanaman herbal yang mempunyai berbagai 

macam senyawa fenol yang bersifat sebagai antibakteri terbukti ampuh untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans[6]. Dengan perlakuan 

penyinaran, terbukti dapat meningkatkan kandungan antibakteri pada flavonoid sirih 

merah yang semakin baik, karena berbanding terbalik, yaitu peningkatan senyawa 

fenol sebagai antibakteri untuk mengurangi dampak kerusakan pada tanaman itu 

sendiri[6]. 

Hasil penelitian laboratoris yang telah dilakukan tentang pengaruh variasi daya 

dan waktu pemaparan terhadap sifat antibakteri ekstrak sirih merah  terlihat bahwa 

dengan pemberian perlakuan variasi waktu dan daya terdapat perbedaan diameter 



yang jelas dengan kontrol. Sedangkan untuk diameter zona bening terbaik sebagai 

daya hambat bakteri Streptococcus mutans berada pada daya 15 Watt dan waktu 

pemaparan 12 jam. 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari serangkaian dan analisis uji pengaruh sinar radiasi ultraviolet (UV) 

terhadap antibakteri sirih merah (Piper crocatum) untuk menekan laju pertumbuhan 

bakteri Streptococcus mutans secara in vitro diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada pemberian variasi waktu 4, 8 dan 12 jam dan daya 10, 15 watt  

menunjukkan pengaruh yang lebih baik dibandingkan tanpa perlakuan hal itu 

ditunjukkan dari besar zona diameter hambat yang terbentuk pada penelitian 

 

2. Hasil pengukuran diameter menunjukkan bahwa daerah zona bening terbaik 

berada pada variasi daya 15 watt dan waktu pemaparan 12 jam, yaitu sebesar 

15,96 mm. 
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