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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Mikrobiologi dan laboratorium 

Biologi Dasar Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Universitas 

Airlangga, Surabaya. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 5 bulan, yaitu bulan 

Pebruari sampai dengan Juni 2012.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.2.1 Bahan penelitian

Bahan – bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tumbuhan Dumortiera hirsuta diperoleh dari Taman Hutan Raya R. 

Suryo, Cangar, Batu, Malang. Sampel lumut hati D. hirsuta diidentifikasi 

menggunakan buku How to Know The Mosses and Liverworts (Conard 

and Redfearn, 1979 dalam Robi’ah, 2009). 

2. Isolat bakteri

Bakteri yang digunakan sebagai mikroba uji adalah Escherichia coli 

ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Candida 

albicans ATCC 10231 yang merupakan koleksi Laboratorium 

Mikrobiologi, Departemen Biologi FST UNAIR. 
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3. Media pertumbuhan dan media uji

Bahan untuk pertumbuhan mikroba uji terdiri atas EMB (Eosin Methylen 

Blue), Potato Dextrose Agar (PDA), Manitol Salt Agar (MSA). 

Sedangkan media untuk uji penentuan aktivitas antimikroba digunakan 

Mueller Hinton Agar (MHA) dan Mueller Hinton Broth (MHB).

4. Pelarut untuk ekstraksi 

Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi Dumortiera hirsuta adalah etil 

asetat

5. Bahan – bahan lain

Aquades, alkohol 70%, kapas, spirtus, alumunium foil, DMSO 20%.

3.2.2 Alat penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laminar Air Flow (LAF),

autoclave, cawan petri, erlenmeyer, botol kultur 100 ml, corong Buchner, mikropipet, 

gelas beaker, gelas pengaduk, gelas ukur, gunting, alumunium foil, kapas, jangka 

sorong, mikropipet, mikroskop, neraca analitik digital, ose, incubator, pembakar 

bunsen, kertas saring, pinset, rotary vacuum evaporator, spatula, spektrofotometer, 

tabung reaksi, rak tabung reaksi, tabung cuvet, kertas cakram (Paper Disk Oxoid), 

vortex, kantung plastik, kertas label. 
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3.3 Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini sebagai berikut :

3.3.1 Rancangan penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian eksperimental yang 

menggunakan rancangan faktorial dengan 24 perlakuan (3x8) masing - masing 3 kali 

ulangan untuk mengetahui aktivitas antimikroba. Ekstrak Dumortiera hirsuta 

diujikan pada 8 konsentrasi, yaitu 0 ppm, 2500 ppm, 5000 ppm, 10.000 ppm, 20.000 

ppm, 40.000 ppm, 60.000 ppm, 80.000 ppm terhadap 3 mikroba uji Escherichia coli 

ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Candida albicans ATCC 

10231.

Tabel 3.1. Rancangan penelitian 

Mikroba Uji Konsentrasi Ekstrak Dumortiera hirsuta (ppm)

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Escherichia 

coli

D0M1.1 D1M1.1 D2M1.1 D3M1.1 D4M1.1 D5M1.1 D6M1.1 D7M1.1

D0M1.2 D1M1.2 D2M1.2 D3M1.2 D4M1.2 D5M1.2 D6M1.2 D7M1.2

D0M1.3 D1M1.3 D2M1.3 D3M1.3 D4M1.3 D5M1.3 D6M1.3 D7M1.3

Staphylococcus 

aureus

D0M2.1 D1M2.1 D2M2.1 D3M2.1 D4M2.1 D5M2.1 D6M2.1 D7M2.1

D0M2.2 D1M2.2 D2M2.2 D3M2.2 D4M2.2 D5M2.2 D6M2.2 D7M2.2

D0M2.3 D1M2.3 D2M2.3 D3M2.3 D4M2.3 D5M2.3 D6M2.3 D7M2.3

Candida 

albicans

D0M3.1 D1M3.1 D2M3.1 D3M3.1 D4M3.1 D5M3.1 D6M3.1 D7M3.1

D0M3.2 D1M3.2 D2M3.2 D3M3.2 D4M3.2 D5M3.2 D6M3.2 D7M3.2

D0M3.3 D1M3.3 D2M3.3 D3M3.3 D4M3.3 D5M3.3 D6M3.3 D7M3.3
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Keterangan :

M1 : Bakteri Escherichia coli

M2 : Bakteri Staphylococcus aureus

M3 : Fungi Candida albicans

D0 : Ekstrak Dumortiera hirsuta dengan konsentrasi 0 ppm

D1 : Ekstrak Dumortiera hirsuta dengan konsentrasi 2500 ppm

D2 : Ekstrak Dumortiera hirsuta dengan konsentrasi 5000 ppm

D3 : Ekstrak Dumortiera hirsuta dengan konsentrasi 10.000 ppm

D4 : Ekstrak Dumortiera hirsuta dengan konsentrasi 20.000 ppm

D5 : Ekstrak Dumortiera hirsuta dengan konsentrasi 40.000 ppm

D6 : Ekstrak Dumortiera hirsuta dengan konsentrasi 60.000 ppm

D7 : Ekstrak Dumortiera hirsuta dengan konsentrasi 80.000 ppm

3.3.2 Variabel penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, diantaranya :

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai macam konsentrasi 

Dumortiera hirsuta (0 ppm, 2500 ppm, 5000 ppm, 10.000 ppm, 20.000 ppm, 

40.000 ppm, 60.000 ppm, 80.000 ppm) dan variasi jenis tiga mikroba uji 

Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan

Candida albicans ATCC 10231.
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2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah besarnya diameter daerah 

hambatan pertumbuhan mikroba Escherichia coli ATCC 25922, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Candida albicans ATCC 10231, 

nilai MIC dan MBC.

3. Variabel terkendali dalam penelitian ini adalah jumlah awal mikroba uji, 

umur mikroba uji, waktu inkubasi (24 dan 48 jam), media pertumbuhan, pH 

media, dan suhu (370C).

3.3.3 Prosedur penelitian 

Tahapan prosedur penelitian ini adalah :

1. Pembuatan ekstrak Dumortiera hirsuta

Sampel Dumortiera hirsuta dibersihkan dengan air dan 

dikeringanginkan di atas kertas koran pada suhu ruang. Tumbuhan 

Dumortiera hirsuta yang sudah kering ditimbang sebanyak 20 gram dan

dipotong hingga halus dan dimaserasi dalam pelarut etil asetat selama 3 hari 

secara berturut – turut dengan 3 kali pengulangan. Kemudian ekstrak 

dipekatkan dengan menggunakan corong Buchner untuk mendapatkan hasil 

ekstrak dalam bentuk konsentrat.

2. Analisis skrining fitokimia

Analisis skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa 

aktif dari ekstrak tumbuhan, yaitu flavonoid, alkaloid dan steroid dari hasil 

ekstrak etil asetat Dumortiera hirsuta.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Respon Ekstrak Etil Asetat Lumut Hati 
(Dumortiera hirsuta) sebagai Antimikroba terhadap Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus dan Candida albicans

Muhimatus Sa’diyah



29

1) Flavonoid 

Analisis golongan senyawa flavonoid dilakukan dengan menggunakan 

pereaksi Willstater-Sianidin, yaitu ekstrak bahan tanaman ditambah dengan 

0,5 ml HCL pekat kemudian di tambah dengan 3-4 pita logam Mg dalam 

tabung reaksi. Hasil positif menunjukkan warna merah atau oranye atau 

hijau tergantung dari struktur senyawa flavonoid (Kristanti et al., 2008).

2) Alkaloid

Analisis golongan senyawa alkaloid dilakukan dengan pereaksi Dragendorff

dan Wagner. Ekstrak bahan tanaman ditambah dengan kloroform, 

selanjutnya ditambahkan 1 ml asam sulfat 2 N dan dikocok sampai terbentuk 

2 lapisan. Lapisan atas dipipet dan dimasukkan ke dalam tiga buah tabung 

reaksi. Ke dalam tabung reaksi pertama ditambahkan dua tetes pereaksi

Meyer. Ke dalam tabung reaksi kedua ditambahkan dua tetes pereaksi 

Dragendorff dan pada tabung reaksi ketiga dimasukkan dua tetes perekasi 

Wagner. Adanya senyawa alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan 

putih pada tabung reakasi pertama dan terbentuk endapan warna coklat 

kemerahan pada tabung rekasi kedua dan ketiga (Kristanti et al., 2008).

3) Steroid/Terpenoid

Analisis uji steroid dilakukan dengan pereaksi Lieberman Buchard, yaitu 

ekstrak bahan tanaman ditambahkan dengan tiga tetes anhidrida asetat dan 

kemudian satu tetes asam sulfat pekat. Adanya golongan senyawa steroid 

ditandai dengan perubahan warna hijau atau hijau biru, sedangkan adanya 
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senyawa terpenoid ditandai perubahan warna menjadi merah atau ungu 

(Harborne, 1987).

3. Pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak Dumortiera hirsuta

Untuk menentukan konsentrasi uji, hasil kering ekstrak Dumortiera 

hirsuta ditimbang sebanyak 80 mg dilarutkan dalam 1 ml DMSO (Dimetil 

sulfoxide) 20% sehingga diperoleh konsentrasi yang diinginkan. Pembuatan 

konsentrasi uji (0 ppm, 2500 ppm, 5000 ppm, 10.000 ppm, 20.000 ppm, 

40.000 ppm, 60.000 ppm, 80.000 ppm) dilakukan dengan mengencerkan 

konsentrasi larutan induk (80.000 ppm) menggunakan rumus V1.N1=V2.N2.

4. Sterilisasi alat dan bahan

Semua alat dan bahan kecuali ekstrak etil asetat Dumortiera hirsuta 

yang akan digunakan disterilisasi di dalam autoclave selama 20 menit 

dengan mengatur tekanan sebesar 1 atm dan suhu sebesar 1210C setelah 

sebelumnya dicuci bersih, dikeringkan, dan dibungkus dengan kertas.

5. Pembuatan stok mikroba uji

Pembuatan stok mikroba dilakukan dengan memperbanyak biakan 

murni Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 

dan Candida albicans ATCC 10231 yang merupakan koleksi laboratorium 

Mikrobiologi Departemen Biologi FST UA.

6. Pembuatan media pertumbuhan dan media uji

Media pertumbuhan mikroba uji terdiri atas EMB (Eosin Methylen 

Blue), Potato Dextrose Agar (PDA), Manitol Salt Agar (MSA). Sedangkan 
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media untuk uji penentuan aktivitas antimikroba digunakan Mueller Hinton 

Agar (MHA) dan Mueller Hinton Broth (MHB). Pembuatan media 

dilakukan dengan melarutkan media 39 gr PDA, 111 gr MSA, 37,5 gr EMB, 

38 gr MHA, 21 gr MHB masing – masing ke dalam 1 liter aquades. Masing 

– masing media dituang ke dalam gelas beaker dan dipanaskan sampai 

mendidih lalu disterilkan menggunakan autoclave pada tekanan 1 atm, suhu 

1210C selama 15 menit.

7. Pembuatan suspensi mikroba uji

Suspensi mikroba dibuat dengan  memindahkan beberapa ose bakteri 

dari agar miring ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 25 ml yang berisi 20 

ml air fisiologis, campuran tersebut dihomogenkan. Suspensi mikroba 

tersebut dimasukkan ke dalam tabung cuvet beberapa ml untuk diukur 

absorbansinya menggunakan spektrofotometer sesuai dengan standar 

Mc.farland 0,5 λ625 nm = 0,1. Suspensi mikroba uji dibuat sesuai dengan 

standar 0,5 Mc farland yaitu dengan menentukan OD sebesar 0,1 λ600 nm 

untuk fungi dan 0,1 pada λ625 nm untuk bakteri.

8. Penentuan aktivitas antimikroba

Aktivitas antimikroba ekstrak etil asetat Dumortiera hirsuta terhadap 

mikroba uji dilakukan dengan menggunakan metode cakram kertas dan 

metode pengenceran dalam tabung, yaitu dengan cara sebagai berikut :
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a. Metode cakram kertas (disc diffusion method)

Media yang dipergunakan dalam uji cakram kertas adalah Mueller-

Hinton Agar (MHA). Selanjutnya, sebanyak 1 ml suspensi mikroba ke dalam 

cawan petri steril, lalu ditambahkan kurang lebih 15 ml media MHA ke 

dalam cawan petri tersebut, dihomogenkan, dan dibiarkan memadat. Pada 

permukaan agar diletakkan 3 buah kertas cakram (berdiameter 6 mm dan 

ketebalan yang sama) steril diletakkan dengan jarak yang sama dan saling 

berjauhan. Pada kertas cakram tersebut kemudian ditetesi 25μl ekstrak etil 

asetat Dumortiera hirsuta dengan masing – masing konsentrasi (0 ppm, 

2.500 ppm, 5.000 ppm, 10.000 ppm, 20.000 ppm, 40.000 ppm, 60.000 ppm, 

80.000 ppm ) yang telah dilarutkan dalam DMSO 20%. Kemudian 

diinkubasi selama 24 jam untuk bakteri dan 48 jam untuk fungi dalam suhu 

ruangan. 

Terbentuknya halo (daerah jernih) di sekitar kertas cakram 

menunjukkan adanya aktivitas antimikroba. Diameter daerah penghambatan 

diukur dengan menggunakan jangka sorong (LC=0,05 mm). Uji cakram 

kertas ini dilanjutkan dengan uji pengenceran dalam tabung (Tube dillution 

methode) untuk menentukan nilai MIC.
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Gambar 3.1. Metode cakram kertas

b. Metode pengenceran dalam tabung (tube dilution method)

Metode pengenceran dalam tabung ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mempertegas nilai MIC yang diperoleh dari hasil uji metode cakram 

kertas. Metode ini dilakukan dengan pembuatan suspensi mikroba uji pada 

media Mueller-hinton Broth (MHB) dengan OD sebesar 0,1 pada λ600 nm 

untuk fungi dan 0,1 pada λ625 nm untuk bakteri. Dalam pembuatan 

konsentrasi, ekstrak Dumortiera hirsuta dilarutkan dalam DMSO 20%. 

Pembuatan  kultur uji dilakukan dengan cara menambahkan 1 ml suspensi 

mikroba uji pada tabung reaksi yang telah berisi 1 ml ekstrak dengan 

suspensi mikroba 

fungi : λ600 =0,1

bakteri : λ625 =0,1

(-)

(+)

Media MHA

Berbagai konsentrasi ekstrak D.hirsuta
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perbandingan volume 1:1. Untuk kontrol negatif (0 ppm), digunakan 1 ml 

suspensi mikroba dengan 1 ml aquades steril tanpa penambahan larutan 

ekstrak.

Masing – masing kultur mikroba uji diinkubasi selama 24 jam. 

Adanya aktivitas antimikroba dapat diamati dengan terjadinya penurunan 

kekeruhan dalam kultur tersebut (larutan berubah jadi jernih, artinya tidak 

terjadi pertumbuhan). Setelah itu, sebanyak 0,1 ml kultur yang jernih 

tersebut ditumbuhkan pada media agar di dalam cawan petri dan diinkubasi 

selama 24 jam untuk bakteri dan 48 jam untuk fungi. Pada saat terjadi 

pertumbuhan pada media agar, maka konsentrasi tersebut merupakan nilai 

MIC ekstrak Dumortiera hirsuta, namun jika mikroba tidak tumbuh pada 

media agar tersebut, maka pada konsentrasi itulah didapatkan nilai 

MBC/MFC dari ekstrak Dumortiera hirsuta yang diujikan.
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Konsentrasi akhir kultur uji setelah inkubasi selama 24 jam 

Gambar 3.2. Metode pengenceran dalam tabung

suspensi mikroba 

fungi : λ600 = 0,1

bakteri : λ625 = 0,1

Berbagai konsentrasi ekstrak D.hirsuta ( x103) ppm

Menuang konsentrasi yang jernih ke dalam cawan 
petri dan menginkubasinya selama 24 jam pada 
bakteri dan 48 jam pada fungi

     . :      .  .: : 

        0           2,5      5          10       20      40      60        80     
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3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh berupa diameter daerah penghambatan (halo) diuji 

distribusi normalitas dan homogenitasnya, jika berdistribusi normal dan homogen 

maka kemudian dilanjutkan dengan analisis uji parametrik ANOVA dua arah 

menggunakan derajat signifikansi 0,05. Untuk mengetahui beda nyata terkecil antar 

perlakuan dianalisis menggunakan uji Least Significant Difference (LSD) (Nazir, 

1999). Selanjutnya, untuk mengetahui konsentrasi minimum yang dapat menghambat

mikroba uji (MIC) dan konsentrasi yang dapat membunuh mikroba uji (MBC/MFC) 

dianalisis dengan metode pengenceran dalam tabung (tube dilution method) secara 

deskriptif.
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3.5 Skema Kerja Penelitian

Gambar 3.3. Skema kerja penelitian
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