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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

Penelitian uji aktivitas antibakteri fraksi dan senyawa aktif daun gelam 

(Melaleuca cajuputi Powell) terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016. 

Pengambilan sampel dilakukan di Desa Bangun Jaya, Meranjat, Ogan Ilir. 

Penapisan dan pengujian ekstrak dan isolasi senyawa antibakteri dilakukan di 

Laboratorium Genetika dan Bioteknologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Inderalaya. 

 

3.2.  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoklaf, blender, botol selai, 

botol vial, bunsen, cawan petri, corong gelas, erlemeyer, gelas beker, gelas ukur, 

gunting, hair dryer, hot plate, inkubator, jangka sorong, jarum ose, jarum suntikan 

(syiringe), kamera, kapas, kertas cakram, kertas saring, Kromatografi Kolom 

Gravitasi Bumi (KKGB), label, labu pisah, lemari es, magnetic stirer, pinset, pipet 

kapiler, pipet sirologis, pipet tetes, plat silica gel F245, rak tabung reaksi, rotary 

vacuum evaporator, spatula, spidol, tabung reaksi, timbangan analitik, tisu gulung 

dan vortex. 

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Alkohol 70%, 

alumunium foil, aquades, biakan murni bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococus aureus, Etil Asetat, larutan DMSO (Dimetilensulfoksida), Metanol, 

N-heksan, Nutrient agar Merck (NA), Nutrient Broth Merck (NB), dan simplisia 

daun gelam yang diperoleh dari Desa Bangun Jaya, Meranjat, Ogan Ilir. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi dan Senyawa Aktif 

Daun Gelam (Melaleuca cajuputi Powell) terhadap Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus yang dipakai berupa metode eksplorasi dan metode 

eksperimental. 
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3.3.1. Eksplorasi  

Metode yang dipakai dalam pengambilan sampel daun gelam di Desa 

Bangun Jaya, Meranjat, Ogan Ilir dengan menggunakan metode purposive 

sampling yang berupa mencari informasi dari Batera di Desa Bangun Jaya, 

Meranjat, Ogan Ilir dengan menanyakan langsung dengan Batera di desa tersebut, 

selain itu informasi mengenai tumbuhan gelam dapat digunakan sebagai obat 

antibakteri didasarkan survey dan data RISTOJA tahun 2015, daun gelam 

digunakan oleh warga Desa Bangun Jaya, Meranjat, Ogan Ilir sebagai obat 

campak. 

 

3.3.2. Eksperimental 

    Metode yang dipakai dalam penelitian Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi dan 

Senyawa Aktif Daun Gelam (Melaleuca cajuputi Powell) terhadap          

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus selain metode ekspolasi yakni metode 

eksperimental. Metode eksperimental yang dipakai meliputi: 

1. Pengujian Aktivitas Antibakteri Fraksi Daun Gelam. 

2. Penentuan Nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Fraksi Aktif Daun 

Gelam. 

3. Uji Bioautografi dan Penentuan Golongan Senyawa Aktif. 

4. Penentuan Nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Senyawa Aktif 

Daun Gelam. 

 

3.4. Cara Kerja 

3.4.1.  Pembuatan Simplisia Daun Gelam (Melaleuca cajuputi Powell) 

Daun gelam yang diambil adalah daun tua, tiga daun setelah pangkal 

kemudian daun gelam dipisahkan dari pengotornya, setelah itu dijemur hingga 

kering. Daun gelam yang telah kering di haluskan menggunakan blender hingga 

menjadi serbuk dan didapatkan simplisia dalam bentuk yang sesuai. 

 

3.4.2. Pembuatan Media 

Bubuk medium NA  (Nutrient Agar) dan bubuk medium NB             

(Nutrient Broth) dimasukkan ke dalam erlemeyer, masing-masing sebanyak        
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20 gram dan 13 gram, kemudian dilarutkan dengan menambahkan 1000 ml 

aquades ke dalam masing-masing erlenmeyer. Setelah itu, dipanaskan hingga 

mendidih diatas hot plate  untuk menghomogenkan dibantu dengan magnetic 

stirrer. Setelah itu medium disterilisasi dengan menggunakan autoklaf  pada suhu 

121oC dengan tekanan 15 lbs selama 15 menit. 

 

3.4.3.  Peremajaan Bakteri Uji dan Pembuatan Kultur Uji 

Peremajaan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dilakukan secara 

aseptis menggunakan tekhnik gores dengan cara diambil sebanyak satu ose, lalu 

menggoreskan ke dalam medium NA miring, setelah itu diinkubasi selama 1 x 24 

jam. Pembuatan kultur Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan cara 

mengambil satu ose biakan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, masing-

masing diinokulasikan ke dalam medium NB sebanyak 5 ml. Suspensi bakteri 

yang akan digunakan pada uji aktivitas antibakteri disiapkan dan diukur kerapatan 

bakterinya menggunakan spektrofotometer untuk Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus pada panjang gelombang 600 nm dan absorbansi 0,5 untuk 

mendapatkan standar kerapatan bakteri sebesar 1 x 106 CFU/ml sedangkan 

Staphylococcus aureus panjang gelombang 600 nm dan absorbansi 0,4 untuk 

mendapatkan standar kerapatan 1 x 106 CFU/ml (Myers et al., 2013). 

 

3.4.4.  Ekstraksi 

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi. Serbuk simplisia sebanyak 

250 g direndam dengan pelarut metanol selama minimal 2 kali 24 jam dalam 

erlenmeyer, kemudian disaring dengan menggunakan corong yang dilapisi dengan 

kertas saring. Ampas dari serbuk simplisia di maserasi ulang dengan pelarut 

methanol sampai ekstrak bening atau jernih (minimal diulangi sampai 3 kali 

pengulangan). Hasil ekstraksi kemudian dimasukkan kedalam labu penguap, 

untuk menguapkan pelarutnya dengan menggunakan rotary vacuum evaporator 

pada suhu 50-60oC dan tekanan rendah sekitar 500-700 mmHg vakum         

(As’hary et al., 2010). 
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3.4.5.  Fraksinasi 

Fraksinasi dilakukan dengan metode FCC (fraksinasi cair-cair) dengan 

pelarut n-heksana, etil asetat dan metanol secara sinambung dengan sifat 

kepolaran pelarut yang berbeda-beda. Ekstrak dilarutkan dalam metanol dan air 

(1:1), sebanyak 250 ml dimasukkan kedalam labu pisah dan ditambahkan n-

heksan (2:1), lalu dikocok secara perlahan-lahan, setelah didiamkan terjadi 

pemisahan antara fraksi n-heksan dan metanol air. Fraksi n-heksan dipisahkan, 

kemudian diulangi beberapa kali sampai larutan berwarna bening. Fraksinasi 

dilanjutkan menggunakan pelarut etil asetat dengan proses yang sama dengan n-

heksana. Fraksi n-heksana cair, fraksi etil asetat dan fraksi methanol air diuapkan 

dengan rotary vacuum evaporator, sehingga diperoleh fraksi kental. Fraksi kental 

diuapkan dengan menggunakan hair dryer sampai diperoleh fraksi kering. Ketiga 

fraksi yang diperoleh diujikan aktivitas antibakterinya (Salni et al., 2011). 

 

3.4.6.  Pengujian Aktivitas Antibakteri Fraksi Daun Gelam 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan secara in vitro menggunakan 

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dan menggunakan metode 

difusi cakram. Fraksi yang telah didapatkan di ambil 0,02 g, kemudian dilarutkan 

dilarutkan dalam pelarut DMSO (dimetilsulfoksida) (ICMR, 2009). Biakan 

bakteri yang dimasukkan ke dalam cawan kemudian ditambahkan medium NA 

dengan metode pour plate, kemudian dihomogenkan. Medium yang berisi bakteri 

dan telah membeku, kemudian dimasukkan kertas cakram yang telah dicelupkan 

dalam masing-masing fraksi dengan konsentrasi 4%. Selanjutnya diinkubasi 

selama 2 kali 24 jam pada suhu 37oC, lalu diukur diameter zona hambat yang 

terbentuk dengan menggunakan jangka sorong dan dilakukan 3 kali pengulangan. 

 

3.4.7.  Penentuan Nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Fraksi Aktif 

Daun Gelam 

Penentuan nilai konsentrasi hambat minimum (KHM) fraksi aktif daun 

gelam digunakan metode difusi cakram. Fraksi aktif yang akan digunakan diambil 

sebanyak 0,04 dan dibuat dengan berbagai konsentrasi yang telah ditentukan yaitu 

4000 µg/ml, 2000 µg/ml, 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml, 125 µg/ml, 62,5 
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µg/ml sampai didapatkan konsentrasi hambat terkecil dengan pelarut yang 

digunakan adalah DMSO. Kemudian suspensi bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus masing-masing dimasukkan kedalam cawan petri yang 

telah disterilisasi sebelumnya sebanyak 0.1 ml, kemudian ditambahkan medium 

NA 10 ml dengan menggunakan metode pour plate, lalu homogenkan sampai 

membeku, selanjutnya dimasukkan kertas cakram yang telah dicelupkan dalam 

konsentrasi fraksi aktif, kemudian dimasukkan kedalam cawan petri yang berisi 

biakan bakteri uji, selanjutnya diikubasi pada suhu 37oC selama 2 kali 24 jam. 

Setelah itu, diamati diameter zona hambat yang terbentuk dan diukur 

menggunakan jangka sorong. Konsentrasi terkecil yang masih dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri merupakan konsentrasi hambat minimum (KHM). Dilakukan 

3 kali pengulangan (Salni et al., 2011).  

 

3.4.8.  Uji Bioautografi dan Penentuan Golongan Senyawa Aktif 

Pengujian penentuan golongan senyawa aktif daun gelam menggunakan 

metode kromatogram lapis tipis (KLT) sedangkan penentuan adanya aktifitas 

senyawa digunakan metode bioautografi. Uji bioautografi dilakukan untuk 

mengetahui nilai Rf senyawa aktif antibakteri dengan mengunakan kromatografi 

lapis tipis. Fraksi aktif dengan ditotolkan pada dua plat KLT kemudian 

dikembangkan dengan fase gerak yang sesuai untuk pemisahan senyawa-senyawa 

yang terdapat dalam fraksi. Kromatogram kemudian diletakkan dalam cawan petri 

yang telah berisi biakan bakteri, bercak-bercak pada kromatogram dijiplak 

kecawan petri, kromatogram dibiarkan menempel pada medium selama 1 jam 

kemudian diangkat dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 1 kali 24 jam, dapat 

dilihat bercak atau daerah yang berwarna bening merupakan daerah senyawa aktif 

berada. Kromatogram yang lainnya adalah dengan cara disemprot dengan 

menggunakan H2SO4 2%, kemudian diletakkan diatas hot plate. Bercak warna 

yang muncul diamati dan dihitung nilai Rf dari masing-masing bercak berwarna 

yang muncul (Salni et al., 2011).  
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3.4.9.  Pemurnian Senyawa Aktif 

Pemurnian senyawa aktif digunakan metode kromatografi kolom gravitasi. 

Hasil uji bioautografi diketahui bercak yang menunjukkan ciri-ciri senyawa aktif. 

Pemurnian senyawa aktif dari fraksi aktif dilakukan dengan kromatografi kolom 

gravitasi dengan fase diam silica gel 60 F245, sedangkan fase geraknya adalah 

campuran etil asetat dan metanol yang kepolarannya dinaikkan secara bertahap. 

Elusi dilakukan dengan fase gerak pelarut eluen yang sesuai dengan laju elusi 40 

tetes per menit, dengan volume fraksi yang ditampung adalah 10 ml. Senyawa 

aktif yang diperoleh kemudian diuji aktivitas antibakterinya dan ditentukan nilai 

konsentrasi hambat minimumnya. 

 

3.4.10. Penentuan Nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Senyawa 

Aktif Daun Gelam 

Penentuan nilai konsentrasi hambat minimum (KHM) senyawa aktif daun 

gelam digunakan metode difusi cakram. Penentuan konsentrasi hambat minimum 

senyawa aktif hasil pemurnian dibuat konsentrasi dimulai dari 2000 µg/ml, 1000 

µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml, 125 µg/ml, 62,5 µg/ml dan 31,25 µg/ml, dengan 

pelarut DMSO. Suspensi bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

masing-masing dimasukkan kedalam cawan petri yang telah disterilisasi sebanyak 

0.1 ml, kemudian ditambahkan medium NA 10 ml yang masih dalam keadaan 

cair, selanjutnya dimasukkan kertas cakram yang telah dicelupkan dengan 

senyawa aktif yang telah ditentukan konsentrasinya kedalam cawan yang berisi 

biakan bakteri uji secara aseptis, selanjutnya inkubasi pada suhu 37oC selama 2 

kali 24 jam. Setelah diinkubasi  2 kali 24 jam pada suhu 37oC diukur diameter 

hambat yang terbentuk menggunakan jangka sorong. Konsentrasi terkecil yang 

masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri merupakan konsentrasi hambat 

minimum (KHM). Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan        

(Salni et al., 2011). 
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3.4.11.  Variabel Pengamatan 

3.4.11.1.  Diameter Zona Hambat 

Diameter zona hambat diukur dengan menggunakan jangka sorong agar 

tingkat keakuratanya lebih tinggi. Diameter zona hambat diukur denan mengukur 

diameter zona hambat yang terpanjang dan diameter zona hambat yang terpendek, 

lalu dicari rata-rata dan simpangan bakunya. 

 

3.4.11.2.  Uji Bioautografi 

Penentuan golongan senyawa aktif dilihat dari pengujian dengan 

menggunakan plat silica gel F245, berdasarkan warna yang terbentuk, kemudian 

ditentukan nilai Retondasi faktor (Rf). 

Rf = jarak yang ditempuh senyawa 
    jarak yang ditempuh pelarut 

 

3.4.11.3.  Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian disajikan dalam bentuk tabel, gambar 

dan foto. Data yang diperoleh dari penelitian, berupa hasil pengukuran disajikan 

dalam bentuk tabel, sedangkan data zona hambat dan Rf disajikan dalam bentuk 

gambar.  


