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BAB III. MATERI METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan 

Bulan Desember 2017, bertempar di Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiah Malang, Laboratorium Fitokimia UPT. 

Materia Medica – Batu. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penilitian ini adalah : 

1. Isolat bakteri Lignochloritik (Prihartini, 2007) 

2. Media cair yang terdiri dari ekstrak jerami dan mineral mix (Prihartini, 

2007) 

3.2.2. Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk melakukan uji pertumbuhan, aktifitas 

enzim, dan produksi metabolis sekunder adalah spektofotometer, timbangan 

analitik, Laminar air flow (LAF), dan Microbial Tools (alat unuk menganalisis 

mikrobiologi), lempeng kromatograf, dan KLT Scanner.  

3.3. Batasan Variabel 

3.3.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lama waktu fermentasi. 

3.3.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah identifikasi senyawa aktif, 

Metabolit sekunder, dan karakteristik senyawa aktif. Pengambilan data 
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dilakukan setiap hari ke-3, 6, 9, ,12 dan hari ke-15. Media kultur bakteri sesuai 

dengan rekomendasi Prihartini (2007). 

3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental dan data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dan kuantiatif dengan mengacu pada data hasil penelitian. Metode tersebut 

bertujuan untuk mengetahui senyawa aktif yang diproduksi oleh bakteri 

lignochloritik sehingga diketahui waktu yang tepat untuk memperoleh senyawa 

aktif tertentu. Uji fitokima yang dilakukan untuk identifikasi senyawa aktif 

meliputi uji flavonoid, alkaloid, terpenoid, tannin, polifenon, fenolik, dan 

saponin, sedangkan karakterisasi senyawa aktiv dilakukan dengan menggunakan 

alat KLT  Scanner. Perlakuan dari penelitian adalah waktu lama fermentasi 

sedangkan ulangan pada penelitian kali ini hanya berdasarkan pada variabel 

bebas dan variabel terikat. 

3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1. Persiapan Media Kultur Dan Penumbuhan Isolat Bakteri 

Persiapan media kultur diawali dengan pembuatan media kultur yang 

terdiri dari Isolat bakteri Lignochloritik dengan mineral mix sesuai dengan 

rekomendasi Prihartini (2007). Persiapan media kultur diawali dengan proses 

sterilisasi peralatan yang digunakan untuk proses pengembangbiakkan bakteri. 

Peralatan yang digunakan meliputi botol untuk proses perkembangbiakkan 

bakteri beserta tutup botol primer dan tutup botol sekunder. Sterilisasi dilakukan 

dengan cara menyemprotkan larutan alkohol pada alat serta dilakukan proses 
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penyinaran UV dengan alat Laminar Air Flow (LAF). Proes sterilisasi bertujuan 

untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat pada dinding peralatan.  

Proses penumbuhan bakteri diawali dengan pencampuran media kultur 

yang terdiri dari ekstrak jerami padi dan mineral mix dengan isolat bekteri 

lignochloritik menurut Prihartini (2007). Proses pencampuran media kultur 

dengan isolate bakteri dilakukan didalam LAF. Hal tersebut bertujuan agar 

media dan kultur tidak terkontaminasi mikroorgansme yang terdapat pada udara. 

Isolate bakteri dimasukkan kedalam botol fermentor sebanyak 15 buah dengan 

masing-masing botol berisi campuran isolat bakteri dan media sebanyak 200 ml. 

Proses fermentasi dilakukan selama 15 hari dan diambil sampel pada hari ke-3, 

6, 9, 12, dan hari ke-15 Prihartini (2007) untuk disimpan dan dibekukan pada 

lemari pembeku agar proses fermentasi dapat berhenti dan dapat dilakukan 

proses pengujian fitokimia dan pembacaan dengan KLT Scanner . botol 

disimpan pada suhu ruang tanpa terkena paparan sinar matahari dan setiap hari 

dilakukan pengambilan sampel untuk diukur jumlah pertumbuhan sel dengan 

menggunakan spektrofotometer UV, serta dilakukan pengukuran pH dan 

aktivitas enzim. 

3.5.2. Identifikasi senyawa aktif 

Identifikasi senyawa aktif dibagi menjadi dua metode yaitu pengujian 

senyawa aktif secara kualitatif dan secara kuantitatif. Identifikasi senyawa aktif 

menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) sesuai dengan metode 

Schraiber (1939). Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya senyawa aktif yang terkandung didalam bahan yang diuji. Pengujian 

dilanjutkan dengan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan uji fitokimia 
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sehingga dapat diketahui golongan senyawa aktif yang terkandun dalam sampel 

bahan, sedangkan Identifikasi senyawa aktif secara kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan KLT Scanner untuk mengetahui karakterisasi senyawa aktif 

tersebut. Pengambilan data dilakukan pada hari ke-3, ke-6, ke-9, ke- 12, dan ke-

15. 

Pengujian dengan metode KLT diawali dengan meneteskan larutan 

sampel pada ujung pelat KLT 1-2cm dari ujung pelat. Pelat KLT selanjutnya di 

masukkan kedalam chamber yang berisi eluen yaitu campuran yang terdiri dari 

metanol dan asam asetat. Pemilihan pelarut organik tersebut didasarkan atas 

pendekatan polaritas yang paling sesuai untuk pemilihan pelarut. Pelat KLT 

dibiarkan hingga eluen menyentuh seluruh permukaan pelat secara menyeluruh 

dan dikeringkan. Selanjutnya plat KLT yang telah kering akan dilakukan proses 

penyinaran UV untuk melihat endapan hasil pemisahan pelarut dan senyawa 

dalam bahan. 

3.5.3. Pengujian Fitokimia  

Uji Fitokimia merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui 

kandungan bahan aktif dari senyawa organik yang belum tampak pada suatu tes 

atau pemeriksaan yang dapat dengan akurat untuk mengetahui kandungan 

bioaktif dari produk hasil metabolit sekunder bakteri Lignochloritik. Metode 

pengujian fitokimia dilakukan dengan melihat pereaksi pengujian warna dengan 

menggunakan suatu pereaksi warna. Pengujian fitokimia yang dilakukan 

meliputi pemeriksaan senyawa flavonoid, alkaloid, trepenoid, tannin, polifenol, 

fenolik, serta senyawa saponin. Pengujian fitokimia dianalisiskan di 

Laboratorium Fitokimia UPT. Materia Medica Batu. 
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3.5.4. Karakterisasi Senyawa Aktif  

Karakterisasi senyawa aktif dilakukan dengan menggunakan KLT 

Scanner. Pengujian tersebut dilakukan di Laboratorium Farmasi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah malang. Mesin scan KLT tersebut 

memiliki spesifikasi dengan merek CAMAG 4 KLT Scanner 

  




