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BAB 3 MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2014 di 

Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 

dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 

Airlangga. 

 

3.2 Rancangan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak daun salam sebagai 

penghambat total bakteri pada daging sapi diperlukan rancangan penelitian. 

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lenkap (RAL) (Kusriningrum, 2011). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel pada penelitian ini meliputi variabel bebas, variabel tergantung  

dan variabel terkendali. 

1. Variabel bebas meliputi ekstrak etanol daun salam yang terdiri dari tiga 

konsentrasi yaitu 5%, 10%, 15% dan durasi lama penyimpanan yaitu hari 

ke 0, 2 dan 4. 

2. Variabel tergantung meliputi jumlah total bakteri pada daging sapi setelah 

diberi perlakuan. 
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3. Variabel terkendali meliputi daging sapi bagian longissimus dorsi, suhu 

inkubasi, waktu inkubasi, media yang digunakan. 

 

3.4 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji ANOVA dan dilanjut 

dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan, yang 

menggunakan perangkat lunak Windows Statistical Product and Service Solution 

20 (SPSS 20) (Kusriningrum, 2011). 

 

3.5 Bahan dan Alat Penelitian 

3.5.1 Bahan penelitian 

 Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi 

bagian Longisimus dorsi yang diperoleh dari Rumah Potong Hewan Surabaya. 

Daging dari RPH dimasukkan kedalam termos es dan secepatnya dibawa ke 

laboratorium. 

 Daun salam (Eugenia polyantha) yang diambil secara acak dengan kondisi 

yang masih segar. Lalu diproses hingga mendapatkan ekstrak etanolnya. 

Kemudian dibuat konsentrasi , 5%, 10%, dan 15%. 

Bahan untuk ekstraksi, yaitu etanol 96%, aquades untuk pelarut ekstrak 

Eugenia polyantha. Bahan untuk TPC, yaitu larutan BPW (Buffered Pepton 

Water) 0.1%, media Nutrient Agar, Aquadest steril, alkohol 96%, spiritus. 
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3.5.2 Alat penelitian 

 Peralatan yang digunakan untuk membuat ekstrak etanol daun salam 

meliputi rotary evaporator, timbangan elektrik, PH meter (TOA HM-60S), dan 

vortex (B7600 banstead Themolyne, IQW A USA). Peralatan yang digunakan 

untuk preparasi sampel meliputi : alat gelas, plastik kemas, Erlenmeyer, pipet 

tetes, timbangan gram elektrik, mikropipet, pinset, scalpel, pot salep backer glass, 

dan labu glass. Peralatan untuk uji TPC, yaitu cawan petri, tabung reaksi, rak 

tabung, timbangan, gelas ukur, pipet, incubator, autoclaf, lemari pendingin, 

plastik steril, kapas, alumunium foil, kertas label. 

 

3.6 Metode Penelitian 

 Total 60 sampel daging sapi yang berasal dari rumah potong hewan 

Surabaya dan tiap sampel ditimbang sebesar 5 gram. Sampel daging sapi di bagi 

menjadi 12 grup (P0H0, P0H2, P0H4, P1H0, P1H2, P1H4, P2H0, P2H2, P2H4, 

P3H0, P3H2, P3H4) dengan 5 ulangan. Total Plate Count digunakan untuk 

menghitung jumlah total bakteri pada sampel dan diukur pada hari ke 0, 2 dan 4. 

Tabel 3.1 Gambaran Sampel dengan Kodenya (1 ulangan) 

Lama 

Penyimpanan 

(Hari) 

Konsentrasi (%) 

P0 (0%) P1 (5%) P2 (10%) P3 (15%) 

H0 P0H0 P1H0 P2H0 P3H0 

H2 P0H2 P1H2 P2H2 P3H2 

H4 P0H4 P1H4 P2H4 P3H4 
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3.6.1 Pembuatan ekstrak etanol daun salam (Eugenia polyantha) 

 Daun salam dibersihkan dengan air mengalir, diiris menjadi beberapa 

bagian yang lebih kecil, ditiriskan, dijemur dengan panas matahari tidak langsung 

dengan ditutupi kain warna gelap atau hitam agar tidak banyak senyawa yang 

terkandung dalam tanaman tersebut rusak. Tujuan dari dilakukan pengeringan 

adalah untuk mengurangi kandungan air dan agar bahan tersebut tidak mudah 

ditumbuhi mikroba. 

 Setelah kering, dihaluskan dan diayak sehingga diperoleh serbuk daun 

salam. Sebanyak 500 gram serbuk diekstrak dengan cara maserasi menggunakan 

pelarut etanol 96% sebanyak 1,5 L. Maserasi merupakan proses pengekstrakan 

simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada temperatur 

ruangan.  Pengadukan dilakukan dua kali yaitu pada pagi dan sore hari, setelah 3 x 

24 jam dilakukan penyaringan. Maserasi dilakukan 3 kali. Filtrat yang diperoleh 

di kumpulkan kemudian diendapkan, lalu disaring untuk selanjutnya diuapkan 

dengan pengurangan tekanan menggunakan alat rotary evaporator pada suhu 

50°C dan kecepatan putaran 40 rpm hingga di peroleh ekstrak kental. 

 Ekstrak etanolik daun salam yang akan dibuat merendam daging sapi 

sebelumnya di larutkan sesuai dengan konsentrasi yang di butuhkan. Penyiapan 

konsentrasi 5%, yaitu dengan melarutkan 5 gram ekstrak etanol daun salam pada 

aquades 100 ml, begitu juga dengan konsentrasi 10% dan 15%. 
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3.6.2 Perlakuan pada daging sapi 

 Daging sapi yang di gunakan yaitu daging sapi bagian Longisimus dorsi 

yang di peroleh dari RPH. Kemudian daging sapi dibagi menjadi 12 potong, setiap 

potong memiliki berat 5 gram. Setiap perlakuan memerlukan 5 ulangan. 

Konsentrasi yang di perlukan dalam penelitian adalah 5%, 10%, dan 15%. Setiap 

perlakuan daging dicelupkan dalam ekstrak etanol daun salam selama 60 menit 

pada suhu kamar. Semua sampel dimasukkan ke dalam plastik dan memasukkan 

sampel ke dalam lemari es. Dari sampel tersebut setiap hari diambil sesuai yang 

diberi tanda untuk diperiksa hari ke 0, 2 dan 4 lalu dilakukan penghitungan Total 

Plate Count (TPC). Pengelompokan percobaan pada setiap kelompok perlakuan 

adalah sebagai berikut : 

Kelompok P0 : Kelompok Kontrol. Pada kelompok ini, daging sapi tanpa 

direndam dalam ekstrak daun salam. 

Kelompok P1 : Kelompok perlakuan konsentrasi ekstrak 5%. Pada kelompok ini, 

daging sapi direndam dalam ekstrak etanol daun salam 5% dan 

selama 60 menit. 

Kelompok P2 : Kelompok perlakuan konsentrasi ekstrak 10%. Pada kelompok 

ini, daging sapi direndam dalam ekstrak etanol daun salam 10% 

selama 60 menit. 

Kelompok P3 : Kelompok perlakuan konsentrasi ekstrak 15%. Pada kelompok 

ini, daging sapi direndam dalam ekstrak etanol daun salam 15% 

selama 60 menit. 
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3.6.3 Pembuatan suspensi daging sapi 

 Sebanyak 5 gram sampel yang siap untuk dilakukan penghitungan bakteri 

di potong menjadi beberapa bagian yang kecil dan dimasukkan ke dalam BPW 

0,1% pada tabung erlenmeyer sebanyak 45 ml. Suspensi sampel ini dianggap 

pengenceran 10 kali (Konsentrasi sampel 10
-1

). 

 

3.6.4 Pengenceran suspensi daging sapi 

 Mengambil dari pembuatan suspensi sampel 1 ml dimasukkan kedalam 

larutan BPW 0,1% hingga 10 ml, sehingga didapat suspensi dengan pengenceran 

10
-2

, lima buah tabung steril (tabung reaksi 1-4 di isi dengan larutan BPW 0,1% 

sebanyak 9 ml). Larutan dari konsentrasi sampel 10
-1 

di ambil 1 ml dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi pertama, kemudian dilakukan pengadukan dan diambil 1 ml 

untuk dimasukkan ke dalam tabung kedua. Hal serupa dilakukan sampai tabung 

ketiga. Tabung reaksi keempat hanya berisi larutan BPW 0,1% sebanyak 9 ml 

karena digunakan sebagai kontrol. Dengan demikian terdapat empat buah tabung 

reaksi dengan konsentrasi sampel 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, serta satu tabung reaksi sebagai 

kontrol. 

 

 

3.6.5 Penanaman suspensi daging sapi 

 Penanaman suspensi sampel pada media Nutrient Agar dilakukan dengan 

metode tuang. Awalnya 1 ml sampel yang telah diencerkan dengan cara 
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meneteskan dengan pipet pada permukaan cawan petri kemudian menuangkan 

media Nutrien Agar steril pada cawan petri steril, goyang agar merata dan biarkan 

memadat. Kemudian dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37°C selama 24-

48 jam. Setelah dilakukan penanaman bakteri pada media Nutrient Agar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  Diagram Alir Penelitian 

 

 

Daging sapi dari RPH 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

Daging dipotong sebesar  5 

gram sebanyak 60 potong 

P0 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

Refrigerator 

Diamati dan dihitung 

dengan metode TPC 

pada hari ke 0, 2 dan 4 

Hasil 

Analisis Data 

Sampel 15 potong 

tanpa ekstrak daun 

salam 

Sampel 15 potong 

dengan ekstrak 

daun salam 5% 

Sampel 15 potong 

dengan ekstrak 

daun salam 10% 

Sampel 15 potong 

dengan ekstrak 

daun salam 5% 
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