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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik bakteri endofit 

pada akar pinang (Areca catechu L) secara visual dan mikroskopis. Penelitian 

dilakukan dengan 3 tahapan yaitu preparasi sampel dan media, isolasi dan 

karakterisasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu 

dengan memberikan penjelasan atau penggambaran dari jenis-jenis bakteri endofit 

yang terdapat pada akar pinang (Areca catechu L). Sebanyak 3 isolat bakteri 

endofit di peroleh dari akar tanaman pinang yaitu sp1, sp2, dan sp3. Hasil 

pewarnaan menunjukkan ketiga isolat bakteri endofitberbentuk basil dan gram 

positif. Variasi sifat biokimiawi diperlihatkan oleh sp1, sp2, dan sp3. Berdasarkan 

karakteristik morfologi dan biokimia isolat bakteri endofit tersebut merupakan 

genus Bacillus. 

 

Kata kunci : Akar pinang (Areca catechu L), Bakteri endofit, Isolasi bakteri 

        Endofit. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to characterize endophyte bacteria from 

Areca catechu L root visually and microscopically. The research was conducted 

in 3 steps, started from media preparation, isolation and characterization. 

Collected data then analyzed descriptinely by explaining and describes endophyte 

bacteria spesies isolated from Areca catechu L root which named sp1, sp2, and 

sp3. The staining result shamed that all species were and belong to the group of 

gram positive bacteria and Bacillus genus.  

 

Keywords : Areca catechu L root, Endophyte bacteria, Isolation endophyte 

bacteria. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman pinang (Areca catechu) memiliki banyak manfaat diantaranya 

sebagai antikanker, mencegah kantuk, bahan kosmetik, obat pelangsing, sebagai 

anti depresi dan sebagai bahan baku obat. Menurut WHO (World Health 

Organization), 80% penduduk dunia masih bergantung pada pengobatan 

tradisional termasuk penggunaan obat dari tanaman. Indonesia merupakan negara 

yang memiliki biodiversitas yang tinggi dan kawasan hujan tropis yang luas 

sehingga merupakan satu kelebihan dalam pencarian sumber-sumber senyawa 

bioaktif (Radji, 2005). 

Menurut Strobel & Daisy (2000) menyatakan bahwa sebagian besar 

komponen kimia berasal dari tanaman yang digunakan sebagai obat. Senyawa 

metabolit sekunder yang dihasilkan dari jaringan tumbuh-tumbuhan memiliki 

aktivitas biologi yang tinggi. Metabolit sekunder termasuk antibiotik/antimikrobia 

dapat diproduksi oleh mikroorganisme endofit yang didalam habitat aslinya dapat 

membentuk koloni dalam jaringan tanaman. Dari sekitar 300.000 jenis tanaman 

yang tersebar di muka bumi, masing-masing tanaman mengandung satu atau lebih 

mikroorganisme endofit yang terdiri dari bakteri atau fungi. Mikroorganisme 

endofit dapat ditemukan pada berbagai jaringan tanaman diantaranya biji, ovula, 

buah, batang, akar dan daun, tetapi tidak menyebabkan penyakit pada tanaman 

tersebut. 

Mikroorganisme endofit telah berhasil diisolasi dari berbagai tanaman 

diantaranya tanaman tebu. kedelai, anggur, kentang, kopi, tanaman jawer kotok, 
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andaliman, tanaman sambung nyawa, mangrove, wortel dan beberapa tanaman 

pertanian. Mikroorganisme emdofit mempunyai arti ekonomis karena mampu 

mengahsilkan senyawa bioaktif yang sangat potensial untuk dikembangkan 

menjadi obat. Hal ini karena mikroorganisme merupakan organisme yang mudah 

ditumbuhkan, memiliki siklus hidup yang pendek daripada tanaman dan dapat 

menghasilkan senyawa bioaktif dalam jumlah besar dengan metode fermentasi. 

Oleh karena itu, isolasi mikroorganimse endofit yang dapat memproduksi 

metabolit sekunder dari tanaman inangnya merupakan sebuah peluang besar 

dimasa mendatang (Wang and Lee, 1996). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui jenis-jenis bakteri endofit pada akar tanaman pinang (Areca catechu). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana karakteristik isolat 

bakteri endofit  pada akar pinang (Areca catechu L.). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 

bakteri endofit  pada akar pinang (Arecha catecu L.). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi 

ilmiah mengenai bakteri endofit dan karakteristiknya pada akar pinang (Areca 

catechu L.) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tumbuhan Pinang (Areca catechu L.) 

2.2.1 Morfologi 

Balai Penelitian Tanaman Palma menyatakan bahwa (2012), tanaman 

pinang seluruhnya merupakan tanaman perkebunan rakyat. Jumlah yang terlibat 

dalam budidaya tanaman pinang mencapai 305.445 KK. Ekspor biji pinang pada 

tahun 2009 mencapai 197.197 ton dengan nilai US$92,58 juta. Petani umumnya 

menanam tanaman pinang secara tradisional sebagai tanaman pagar atau pembatas 

kebun. Pemeliharaan tanaman hanya sebatas membersihkan gulma disekitar 

pohon, tanpa pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Kebiasaan ini 

telah berlangsung sejak lama dan belum ada kemajuan teknologi yang berarti. 

Bagian-bagian dari tanaman pinang antara lain : (a). Akar : berakar 

serabut, putih kotor, (b). Batang : tegak lurus dengan tinggi 10-30 cm, bergaris 

tengah 15 cm, tidak bercabang dengan bekas daun yang lepas, (c). Daun : 

majemuk menyirip tumbuh berkumpul diujung batang membentuk roset batang, 

(d). Bunga : Tongkol bunga dengan seludang panjang yang mudah rontok, keluar 

dari bawah roset daun, panjang sekitar 75 cm, dengan tangkai pendek bercabang 

rangkap, (e). Biji : biji 1, bentuknya seperti kerucut pendek dengan ujung 

membulat, pangkal agak datar dengan suatu lekukan dangkal, panjang 15-30 mm, 

permukaan luar berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, agak berlekuk-

lekuk menyerupai jala dengan warna yang lebih muda. Pada bidang irisan biji 

tampak perisperm berwarna coklat tua dengan lipatan tidak beraturan. Pinang 

memiliki nama daerah seperti pineng, pineung (Aceh), pinang (Gayo), batang 
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mayang (Karo), pining (Toba), batang pinang (Minang Kabau) dan jambe (Sunda, 

Jawa). Analisis pinang di Filipina menyatakan bahwa buah pinang mengandung 

senyawa bioaktif yaitu flavonoid diantaranya tanin, yang dapat menguatkan gigi. 

Biji pinang dapat di makan bersama sirih dan kapur, yang berkhasiat untuk 

menguatkan gigi. Diduga bahwa tanaman pinang mengandung sejumlah 

komponen utama senyawa berbasis sebagai anti bakteri. Hal tersebut dibuktikan 

dengan perannya sebagai obat tradisional yang telah dimanfaatkan oleh 

masyarakat luas dalam hal Se. Komponen Se ini dapat dihasilkan melalui proses 

fermentasi konsorsium (Yulineri, 2006). 

A. Daerah Sebaran 

Pusat penyebaran tanaman pinang di Indonesia berada di Pulau Sumatera. 

Pada tahun 2011, area tanaman pinang di Pulau ini mencapai 95.536 ha, dengan 

produksi 59.108 ton. Selain di Sumatera tanaman pinang juga banyak dijumpai di 

Nusa Tenggara Timur dengan area 42.388 ha dan produksi biji pinang pinang 

kering 7.273 ton. Area tanaman pinang di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada 

tahun 2007, area tanaman pinang tercatat 125.609 ha dengan produksi biji pinang 

kering 56.646 ton. Pada tahun 2011 luas areanya meningkat menjadi 147.890 ha 

dengan produksi 69.881 ton (Balai Tanaman Palma, 2012). 

2.1.2 Klasifikasi Tanaman Pinang (Areca catechu) 

Tanaman pinang diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Permatophyte 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Arecales 
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Family  : Arecaceae 

Genus  : Areca 

Spesies : Areca catechu L 

(Syamsuhidayat and Hutapea, 1991). 

2.13 Data Perkebunan Pinang 

Luas area tanaman pinang di Indonesia pada tahun 2011 ditaksir 147.890 

ha dengan produksi 69.881 ton dan produktivitas rata-rata743 kg/ha. Petani 

umumnya menanam pinang secara tradisional sebagai tanaman batas kebun atau 

tanaman pagar. Pengolahan buah pinang menjadi biji pinang kering pun masih 

secara tradisional. Peningkatan produksi dan produktivitas biji pinang akan 

membuka lapangan kerja di pedesaan serta meningkatkan pendapatan petani dan 

ekspor. 

Pusat penyebaran tanaman pinang di Indonesia berada di Pulau Sumatera. 

Pada tahun 2011 area tanaman pinang di Pulau ini mencapai 95.536 ha dengan 

produksi 59.108 ton. Selain di Sumatera tanaman pinang juga banyak di jumpai di 

Nusa Tenggara Timur dengan area 42.388 ha dan produksi biji pinang kering 

7.273 ton. Area tanaman pinang di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada tahun 

2007, area tanaman pinang tercatat 125.609 ha dengan produksi biji pinang kering 

56.646 ton. Pada tahun 2011 luas areanya meningkat menjadi 147.890 ha dengan 

produksi 69.881 ton, dengan demikian dalam jangka waktu lima tahun area 

tanaman pinang bertambah 22.281 ha atau meningkat 3,55% setiap tahun. 

Tanaman pianang seluruhnya merupakan tanaman perkebunan rakyat. 

Jumlah keluarga yang terlibat dalam budidaya tanaman pinang mencapai 305.445 

KK. Ekspor biji pinang mencapai 197.197 dengan nilai 92,58 juta (Satya, 2013). 
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2.1.4 Manfaat Pinang di Indonesia 

Tumbuhan pinang memiliki banyak manfaat diantaranya air rebusan dari 

biji pinang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi penyakit seperti haid 

dengan darah berlebihan, hidung berdarah (mimisan), koreng, borok, bisul, eksim, 

kudis, diferi, cacingan (kremi, gelang, pita, tambang), mencret dan disentri 

(Ouidha, 2010). 

2.1.5 Kandungan Kimia 

Analisis pinang di Filipina menyatakan bahwa pinang mengandung 

senyawa bioaktif yaitu flavonoid diantaranya tanin, dapat menguatkan gigi. Tanin 

merupakan substansi yang tersebar luas dalam tanaman seperti daun, buah yang 

belum matang, batang dan kulit kayu. Biji pinang mengandung komponen utama 

berupa polifenol. Komponen lainnya adalah alkaloid, lemak, saponin, steroid 

(kriptogenin, sitosterol) dan asam amino. Di India menyatakan bahwa fraksi 

alkaloid dan tanin dalam biji pinang berkhasiat dalam meningkatkan kekuatan 

regangan pada luka insisi jahitan (Rairisti et al, 2014). 

2.2 Bakteri Endofit 

Mikroorganisme endofit merupakan asosiasi antara mikroorganisme 

dengan jaringan tanaman. Tipe sosialisasi biologis antara mikroorganisme endofit 

dengan tanaman inang bervariasi dari netral, komensalisme sampai simbiosis. 

Pada situasi ini tanaman merupana sumber makanan bagi mikroorganisme endofit 

dalam melengkapi siklus hidupnya (Clay, 1988). Mikroba endofit adalah mikroba 

yang hidup di dalam jaringan tanaman pada periode tertentu dan mampu hidup 

dengan membentuk koloni dalam jaringan tanaman tanpa membahayakan 

inangnya. Setiap tanaman tingkat tinggi dapat mengandung beberapa mikroba 
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endofit yang dapat menghasilkan senyawa biologi atau metabolit sekunder yang 

diduga sebagai akibat koevolusi atau transfer genetik (genetik recombination) dari 

tanaman inangnya ke dalam mikroba endofit ( Radji, 2005). 

Hampir semua tanaman vascular memiliki endofit. Endofit masuk kedalam 

jaringan tanaman umumnya melalui akar atau bagian lain dari tanaman. Bakteri 

menembus jaringan tanaman di akar, stomata atau pada bagian tanaman yang luka 

(Carrol, 1988). Bakteri endofit merusak jaringan tanaman tersebut. Bakteri endofit 

dapat diisolasi dari permukaan jaringan tanaman yang steril atau diekstraksi dari 

jaringan tanaman bagian dalam. Bakteri endofit gram positif dan gram negatif 

telah banyak diisolasi dari beberapa jaringan tanaman. Endofit gram positif dan 

gram negatif telah banyak diisolasi dari beberapa jaringan tanaman. Endofit 

masuk ke dalam jaringan tanaman melalui akar dan bagian-bagian tanaman yang 

terpapar udara luar seperti bunga, batang dan kotiledonnya. 

Potensi bakteri endofit dalam memacu pertumbuhan tanaman telah banyak 

mendapat perhatian sehingga mikroorganisme endofit dapat di manipulasi untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman. Pemanfaatan mikroba endofit dalam 

memproduksi senyawa aktif memiliki beberapa kelebihan antara lain cepat 

menghasilkan dengan mutu yang seragam, dapat diproduksi dalam skala besar, 

kemungkinan diperoleh komponen bioaktif baru dengan memberikan kondisi 

yang berbeda. Sejumlah mikroba endofit yang telah berhasil diisolasi dari bagian 

dalam beberapa tanaman pangan, yaitu pada tanaman padi, jagung, dapat 

meningkatkan produktivitas hormon pertumbuhan setiap tanaman tingkat tinggi 

mengandung beberapa mikroorganisme endofit yang mampu menghasilkan 

senyawa biologi atau metabolit sekunder yang diduga sebagai akibat koevolusi 
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dan transfer genetik dari tanaman inangnya ke dalam mikroorganisme endofit 

(Khairani, 2009). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai dengan bulan 

Februari 2018 di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan Petri, tabung 

reaksi.  Erlenmeyer, beaker glass, gelas ukur, cover glass, kaca objek, pipet tetes, 

spatula, pinset, jarum ose, tisu steril, kertas saring, plastik wrap, aluminium foil, 

oven, mikroskop cahaya (Olympus). 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar pinang 

(Areca catechu), etanol 75%, larutan sodium hipoklorit 5,3%, akuades steril, 

media Nutrien Agar(NA), Hidrogen Peroksida (Uji Katalase), media Triple Sugar 

Iron agar(TSIA) (Uji Fermentasi Laktosa), media Sulfite Indol Motility (Uji 

Motilitas/pergerakan bakteri), media gelatin (Uji Hidrolisis Gelatin), media 

Simmons Citrate Agar (Uji Sitrat), reagen pewarnaan (Kristal violet, Lugol, 

Safranin, Aseton Alkohol) dan Spiritus. 

3.3 Sampel Penelitian  

Sampel penelitian adalah akar tanaman pinang (Areca catechu L.). Sampel 

diperoleh dari Desa Bandar Khalifa, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Sampel diambil dengan menggunakan cangkul dan cutter dengan jarak ± 10 cm 

dari permukaan tanah dan segera dimasukkan ke dalam plastik steril untuk dibawa 

ke laboratorium. 
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3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan 

memberikan penjelasan atau penggambaran dari jenis-jenis bakteri endofit yang 

terdapat pada akar pinang. 

3.5 Sterilisasi Alat dan Media 

Seluruh alat yang tahan panas disterilkan didalam oven dengan suhu 

180
0
C selama 2 jam. Sedangkan media dan bahan yang tidak tahan panas 

disterilkan dengan autoklaf selama 15 menit dengan suhu 121
0
C tekanan 2 atm. 

3.6 Prosedur Kerja 

3.6.1 Isolasi Bakteri 

Isolasi bakteri endofit dilakukan menggunakan metode yang pernah 

digunakan oleh Hallmann et al. (1997) dengan modifikasi. Bakteri endofit 

diisolasi dari bagian akar tanaman. Sterilisasi permukaan pada akar tanaman 

dengan merendam bagian tanaman berturut-turut dalam etanol 75% selama 2 

menit. Larutan sodium hipoklorit 5,3% selama 5 menit dan etanol 75% selama 30 

detik. 

Kemudian akar tanaman dibilas dengan akuades steril sebanyak 2 kali dan 

dikeringkan pada kertas saring steril. Setelah kering bagian ujung kiri dan kanan 

dari akar tanaman dibuang ± 2 cm. Kemudian masing-masing akar dipotong 

menjadi 1 cm dan di potong menjadi 2 bagian. 

Akar yang sudah steril digerus menggunakan mortar dan diencerkan 

sampai dengan pengenceran 10
-4

. Diambil 1 ose isolat dari masing-masing seri 

pengenceran diinokulasikan pada media Nutrient Agar (NA) dan diinkubasi 



11 
 

selama 48 jam. Seterusnya dilakukan pengamatan karakter morfologi isolat 

bakteri yang tumbuh. 

3.6.2 Identifikasi Bakteri Endofit 

a. Pewarnaan Gram  

Dibuat preparat ulas isolat bakteri endofit yang mempunyai potensi 

penghambatan paling kuat dari kultur yang berumur 48 jam, difiksasi di atas 

pembakar spiritus. Diteteskan cat kristal violet dan didiamkan selama 1 menit. 

Sisa cat dicuci dengan air mengalir lalu ditetesi larutan lugol dan didiamkan 

selama 1 menit. Dicuci dengan air mengalir dan diberi larutan peluntur alkohol 

96% kemudian dicuci dengan air mengalir kemudian tambahkan larutan safranin 

didiamkan selama 45 detik. Kemudian dicuci dengan air mengalir, dikering 

anginkan. Diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 100x dengan 

menggunakan minyak imercy oil. Jika sel bakteri berwarna ungu berarti isolat 

bakteri endofit yang diisolasi termasuk gram positif. Tetapi jika sel bakteri 

berwarna merah berarti isolat bakteri endofit termasuk bakteri gram negatif. 

b.  Identifikasi Morfologi 

Diinokulasikan biakan bakteri endofit ke dalam media Nutrient Agar (NA) 

tegak dengan menggunakan jarum inokulasi secara tusukan dan Nutrient Agar 

(NA) miring secara goresan dengan jarum ose. Diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 

24 jam. Pada medium cair diamati pertumbuhan pada permukaan, endapan yang 

terjadi, bau, dan kekeruhan. Pada Nutrient Agar (NA) tegak diamati tingkat 

petumbuhan dan bentuk pertumbuhan pada bekas tusukan, kilat, topografi, warna, 

ciri-ciri optik, bau, konsistensi dan warna medium. 

c. Uji Biokimia 
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1. Uji Motilitas 

Ambil 1 ose isolat bakteri endofit dengan menggunakan ose jarum lalu 

diinokulasikan dengan cara tusukan pada media Sulfie Indol Motility (SIM) tegak. 

Kemudian diinkubasikan pada suhu 37
0
C selama 48  jam. 

2. Uji Sitrat 

Ambil 1 ose isolat bakteri endofit dengan menggunakan ose cincin 

kemudian diinokulasikan pada media Simmon’s Citrate Agar(SCA) pada suhu 

37
0
C selama 48 jam. Perubahan warna dari hijau menjadi biru menunjukkan 

bahwa bakteri mampu menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. 

3. Uji Hidrolisis Gelatin 

Ambil 1 ose isolat bakteri endofit dengan menggunakan ose jarum lalu 

diinokulasikan dengan cara tusukan pada media gelatin. Kemudian diinkubasikan 

pada suhu 37
0
C selama 48  jam. Apabila terjadi pencairan gelatin berarti bakteri 

mampu menghasilkan eksoenzim gelatinase. 

4. Uji Hidrolisis Gula (TSIA) 

Ambil 1 ose isolat bakteri dengan menggunakan ose jarum. Kemudian 

diinokulasi dengan cara ditusukkan pada media Triple Sugar Iron Agar (TSIA). 

Kemudian ambil lagi 1 ose isolat bakteri lalu digoreskan pada permukaan media. 

Kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37
0
C. Perubahan yang terjadi 

setelah diinkubasi yaitu warna media menjadi kuning menandakan asam, warna 

media menjadi basa menandakan basa, warna menjadi hitam menandakan 

terbentuknya H2S dan bila media terangkat menandakan bahwa mikroba tersebut 

mampu untuk memproduksi gas. 

5. Uji Katalase 
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Ambil 1 ose bakteri dengan menggunakan ose cincin kemudian dicelupkan 

kedalam tabung reaksi yang berisi reagen Hidrogen Peroksida (H2O2). Hasil 

positif jika terbentuk gelembung gas dan hasil negatif jika tidak terbentuk 

gelembung gas. 

3.7 Analisis Data 

Data-data yang diperoleh pada semua tahapan penelitian dianalisis secara 

deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penggambaran dari bakteri 

yang di dapat hasil karakterisasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Uji Biokimia 

Isolat bakteri endofit sp1. 

  

Uji katalase terdapat adanya gelembung Uji motilitas ditemukan adanya jejak 

(+)      pergerakan (+) 

 

  
Uji Sitrat (-)                Uji hidrolisis gelatin (-) 

Tidak terjadi perubahan warna pada media Tidak terjadi pencairan gelatin  
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 Uji TSIA (+) A/A gas (-) H2S (-)  

A/A    =  kuning/kuning, menunjukkan terjadinya fermentasi glukosa, laktosa, dan 

sukrosa. 

Gas (-) = tidak adanya rongga yang terbentuk pada bagian bawah agar dan media  

terangkat. 

H2S (-) = tidak terbentuknya endapan hitam pada dasar media. 

 

Isolat bakteri endofit sp2 

  

Uji Motilitas (-)  

 

Uji Katalase tidak terdapat adanya   

gelembung (-) 
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Uji hidrolisis gelatin (-) 

Tidak terjadi pencairan gelatin pada 

media 

 

 

 

  Uji Sitrat (-) 

Tidak terjadi peubahan warna pada 

media 

Uji TSIA (-) A/A Gas (-) H2S (-)  

A/A    = kuning/kuning, menunjukkan

    terjadinya fermentasi 

glukosa 

 laktosa, dan sukrosa. 

Gas (-) = tidak adanya rongga yang 

 terbentuk pada bagian bawah 

agar dan media terangkat. 

H2S (-) = tidak terbentuknya endapan 

hitam pada dasar media. 
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Isolat bakteri endofit sp3 

 

  

Uji Motilitas (-) Uji katalase (-) 

Tidak terdapat jejak pergerakan pada media Tidak terdapat adanya gelembung 

  

Uji hidrolisis gelatin (-)   Uji sitrat (+) 

Tidak terjadi pencairan gelatin pada media Terjadi perubahan warna dari hijau 

menjadi biru 
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Uji TSIA (+) A/A Gas (-) H2S (-)  

 

A/A    =  kuning/kuning, menunjukkan 

 terjadinya fermentasi glukosa 

 laktosa, dan sukrosa. 

Gas (-) = tidak adanya rongga yang 

 terbentuk pada bagian bawah 

 agar dan media terangkat. 

H2S (-) = tidak terbentuknya endapan 

    hitam pada dasar media. 
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