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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental untuk menguji aktivitas antibakteri 

dengan ekstrask n-heksana biji bintaro (Cerbera manghas L.) terhadap 

pertumbuhan bakteri S. aureus. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 

November hingga Maret 2018 

4.2. Lokasi Penelitian  

Tanaman bintaro (Cerbera manghas L.) yang digunakan berasal dari kota 

Malang. Penelitian dilaksanakan di beberapa laboratorium yang ada di kampus 2 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Mikrobiologi Universitas 

Negeri Islam Malik Ibrahim Malang. Pengambilan bakteri dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi Fakultas Kedokteran. Uji skrining 

fitokimia dilakukan di Laboratorium sintesa  Universitas Muhammadiyah Malang.  

4.3. Alat Penelitian 

4.3.1. Pembuatan Serbuk Simplisia 

1) Blender 

2) Pengayak mesh 20 dan 40 

3) Timbangan analitik   

4.3.2. Proses Ekstraksi 

1) Timbangan Analitik  

2) Gelas ukur 1000 ml 

3) Cawan porselen 

4) Cawan buchner 

5) Batang pengaduk 

6) Waterbath 

7) Sudip 

8) Rotary evaporator vacuum 

4.3.3. Pewarnaan Gram 

1) Cover glass 

2) Objek glass 

3) Ose 

4) Bunsen 

4.3.4. Pengujian Bioautografi 

1) Analitical balance 

2) Plat KLT Silika Gel G254 

3) Blank disk 

4) Chamber 
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5) Erlenmeyer 

6) Pipa kapiler 

7) Sentrifuges 

8) Lampu UV 

9) Waterbath 

10) Autoklaf 

11) Laminar Air Flow 

12) Blue tip 

13) Yellow tip 

14) Bunsen 

15) Ose 

16) Pinset  

17) Cotton bud steril 

18) Mikrowave 

19) Vortex 

20) Tabung reaksi 

21) Inkubator 

22) Jangka sorong 

4.3.5. Identifikasi Profil KLT 

1) Cawan porselen 

2) Chamber 

3) Plate KLT 

4) Timbangan analitik 

5) Penampak noda 

6) Pinset 

7) Pipa kapiler 5µl 

8) Sinar UV 

4.4. Bahan Penelitian 

4.4.1. Bahan Uji 

Pada penelitian ini bahan uji yang digunakan adalah ekstrak n-heksana dari 

biji buah bintaro (Cerbera manghas L.) yang didapatkan dari hasil penyerbukan 

biji buah bintaro dengan menggunakan maserasi yang dilakukan dengan 

remaserasi dua kali. Mikroba uji adalah Staphylococcus aureus yang diperolah 

dari Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

4.4.2. Sampel Bakteri 

Bakteri uji adalah Staphylococcus aureus yang diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi Unviersitas Muhammadiyah Malang. 

4.4.3. Proses Ekstraksi 

1) Pelarut n-heksana teknis 

2) Biji buah bintaro (Cerbera manghas L.) 
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4.4.4. Pewarnaan Gram 

1) Kristal violet 

2) Safranin 

3) Lugol 

4) Alkohol 96% 

5) Aquadest  

4.4.5. Pengujian Bioautografi  

1) Ekstrak n-heksana biji  

Cerbera manghas L. 

2) Mueller Hinton Broth (MHB) 

3) Mueler Hinton Agar (MHA) 

4) Aquadest steril 

5) DMSO 1 % 

6) Plat KLT 

7) Kloramfenikol 30 

µg/disk sebagai kontrol 

positif 

8) Staphylococcus aureus 

 

4.4.6. Identifikasi Senyawa dengan KLT 

1) Ekstrak n-heksan biji Cerbera 

manghas L. 

2) n-Heksana teknis 

3) Etil asetat teknis 

4) Asam sulfat 10% 

5) FeCl3 1% 

6) Reagen Dragendroff 

7) Reagen anisaldehid-asam 

sulfat 

8) Lempeng KLT silika gel 60 

F254

4.5. Sterilisasi Bahan dan Alat 

Semua alat yag digunakan, terlebih dahulu disterilkan melalui proses 

sterilisasi, yaitu dengan cara sterilisasi kering dan cara sterilisasi basah. 

4.5.1. Sterilisasi Kering 

Sterilisasi kering meliputi cara sterilisasi dengan api langsung dan cara 

sterilisasi dengan oven pemanas. 

1) Sterilisasi dengan api langsung 

Sterilisasi ini dilakukan terhadap peralatan seperti ose, pinset, spatel, dan 

mulut tabung.  

2) Sterilisasi dengan oven pemanas 

Oven pemanas digunakan untuk sterilisasi peralatan gelas yang tidak 

berskala, seperti cawan petri dan tabung reaksi. Alat-alat yang disterilkan 

dimasukan ke dalam oven setelah mencapai suhu 160
o
C selama 12 jam. 
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4.5.2. Sterilisasi Basah 

Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan autoklaf. Peralatan yang 

disterilkan dengan sterilisasi basah diantaranya gelas ukur, erlenmeyer, pipet tetes, 

dan media agar. Proses sterilisasi ini dilakukan pada suhu 121
o
C selama 15-20 

menit. 

4.6. Metode Penelitian 

4.6.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksperimental yang 

bertujuan untuk mengetahui daya hambat serta mengidentifikasi senyawa yang 

memiliki aktivitas antibakteri ekstraksi n-heksana biji Cerbera manghas L. 

dengan metode bioautografi kontak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

dua perlakuan yaitu kelompok uji dan kelompok kontrol. Penelitian ini melalui 

beberapa tahapan yaitu persiapan simplisia, penarikan komponen senyawa, 

pemisahan komponen senyawa dengan metode KLT dan pengujian antibakteri 

dengan metode bioautografi. 

4.7. Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Skema Kerangka Operasional

Kelompok Kontrol 

Kontrol Positif : 30 µg / disk 

Kontrol Negatif : Aquadest steril  

Kelompok Uji 

Ekstrak n-heksana Biji Cerbera 

manghas sebanyak 30 µL 

Analisis Data 

Pembuatan Serbuk Biji 

Cerbera manghas L. 

Pembuatan Ekstrak Biji 

Cerbera manghas L. 

Mengidentifikasi Senyawa yang 

Terkandung dengan KLT 

Sterilisasi Alat 

dan Bahan 

Preparasi 

Media 

Preparasi Sampel 

Pengujian Bioautografi  

Pembuatan suspensi bakteri 
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4.8. Variable Penelitian 

4.8.1. Variable Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah komponen senyawa yang 

terpisahkan dengan metode KLT dari ekstrak n-heksana biji Cebera manghas L. 

4.8.2. Variable Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah diagonal zona hambat yang 

dihasilkan oleh senyawa uji ditandai dengan adanya daerah bening disekitar 

senyawa uji yang ada pada media untuk menentukan hambat minimum senyawa 

dari ekstrak n-heksana. 

4.9. Definisi Operasional 

1) Senyawa uji pada penelitian ini adalah senyawa yang terdapat pada ekstrak 

n-heksana biji Cebera manghas L. yang dipisahkan dengan teknik KLT 

2) Diagonal zona hambat adalah zona bening yang dihasilkan dengan 

aktifitas senyawa uji ekstrak n-heksana biji Cebera manghas L. , dimana 

besarnya diagonal zona bening menandakan daya hambat dari aktivitas 

senyawa uji ekstrak n-heksana biji Cebera manghas L. 

4.10. Prosedur Kerja 

4.10.1. Preparasi Sampel (Bahan Uji) 

Sampel yang diteliti adalah biji Cerbera manghas L. Biji dibersihkan, 

ditiriskan, diiris tipis-tipis dan ditimbang, kemudian dikeringkan. Pengeringan  

pada  suhu  ruang  dengan  cara diangin–anginkan tanpa terkena sinar matahari 

langsung. Setelah kering kemudian dihaluskan dengan mesin penggilingan, 

sehingga diperoleh serbuk halus. Selanjutnya diayak menggunakan Shieve Shaker  

dengan derajat kehalusan tertentu (Farmakope Herbal Indonesia, 2009). 

Kemudian dilakukan pengukuran MC untuk mengetahui kadar air yang 

masih terdapat dalam ekstrak dengan memasukkan 2 gram ekstrak kering ke 

dalam alat MC, tekan enter pada alat hingga alat berbunyi (replikasi 3 kali). 
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4.10.2. Pembuatan Ekstrak Bahan Uji 

Pada proses ekstraksi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut n-hekasana. Adapun 

prosedur kerjanya adalah sebagai berikut : 

1) Ditimbang serbuk halus biji Cebera manghas L. sebanyak 640 gram 

menggunakan kertas perkamen, kemudian dimasukan ke dalam  toples 

besar yang akan digunakan untuk proses maserasi perendaman  

2) n-heksana ditambahkan 1000 ml direndam selama 48 jam, kemudian 

saring dengan pengayak mesh 120 dan tampung filtratnya 

3) Residu dimaserasi kembali dengan n-heksana sebanyak 1000 ml, rendam 

selama 48 jam. Saring dan tampung filtratnya. 

4) Maserasi dilakukan hingga semua senyawa yang terdapat pada biji Cebera 

manghas L. tertarik oleh pelarut n-heksana. Hal ini ditandai dengan tidak 

adanya noda saat tes dengan menggunakan KLT. 

5) Filtrat dikumpulkan lalu dipekatkan dengan rotary evaporator vacuum  

dengan suhu 45
0
C sampai diperoleh larutan ekstrak kental. Kemudian 

pindahkan ekstrak kental ke botol coklat, disimpan dalam lemari pendingin 

pada suhu 2 – 4
0
C 

Bagan Alir Pembuatan Ekstrak Bahan Uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang serbuk halus biji Cebera manghas L.  sebanyak 640 gram  

Dilarutkan dalan n-hesakana 1000 ml direndam selama 48 jam. Kemudian saring  
dan tampung filtratnya 

Residu dimaserasi kembali dengan n-heksana sebanyak 1000 ml, direndam 48 jam. 
Saring dan tampung filtratnya. 

Proses maserasi dillakukan dengan metode yang sama hingga seluruh 
komponen senyawa teratik oleh pelarut n-heksana. dapat ditandai dengan 

tidak ada noda yang terbentuk pada plat KLT 
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         Gambar 4. 2 Bagan Alir Pembuatan Ekstrak Bahan Uji 

4.10.3. Pemisahan Senyawa dengan KLT 

Proses penelitian dengan penggunaan plat KLT dilakukan dua kali yakni 

untuk identifikasi senyawa metabolit sekunder dan juga untuk pengujian 

bioautografi. 

Ekstrak n-heksana biji Cerbera manghas ditimbang sebanyak 50 mg 

dilarutkan dalam 1 ml n-heksana pada wadah tertutup rapat. Totolkan sebanyak 1 

kapiler (5 μl) pada lempeng KLT, kemudian dieluasi dengan berbagai macam fase 

gerak. Eluen yang memiliki kemampuan terbaik dalam memisahkan komponen 

senyawa, akan digunakan pada pengujian aktivitas antibakteri dengan metode 

bioautografi. 

Pemilihan eluen n-heksana dan etil asetat memiliki alasan bahwa kedua 

eluen tersebut cenderung stabil dan memiliki viskositas yang rendah, selain itu 

kombinasi eluen tersebut memberikan selektifitas yang memadai untuk campuran 

bahan yang akan dipisahkan, khususnya pada penelitian ini bersifat non polar. 

Eluen dipilih pada konsentrasi yang sesuai dengan sampel yang dipisahkan agar 

kromatografi dapat berjalan dengan baik. Pemilihan kombinasi eluen ditujukan 

agar tidak memberikan hasil yang bervariasi. 

1) Fase diam = silica gel TLC 60 F254 

2) Optimasi fase gerak  

 n-heksana : Etil asetat = 8:2 

 n-heksana : Etil asetat = 7:3 

Seluruh filtrat dikumpulkan pada satu wadah  

Filtrat dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator vacuum hingga 
didapatkan ekstrak yang kental. Kemudian pindahkan ekstrak kental ke botol 

coklat, disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 2 – 40C 
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 n-heksana : Etil asetat = 6:4 

 n-heksana : Etil asetat = 5:5 

 n-heksana : Etil asetat : Asam formiat = 8:2:1 

4.10.4. Identifikasi Komponen Senyawa 

Komponen senyawa yang telah dipisahkan dengan metode KLT, dilakukan 

identifikasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada fraksi n-heksana biji 

Cerbera manghas L. dengan penampak noda sebagai berikut:   

1) Steroid  : asetat anhidrat - H2SO4  pekat melalui dinding tabung warna  

hijau positif senyawa steroid  

2) Alkaloida : dragendorff (noda berwarna jingga) 

3) Flavonoid  : uap amonia atau asam sulfat 10% (noda berwarna kuning  

intensif) 

4) Tanin :  pereaksi FeCl3 

5) Saponin : aquadest 10 ml dikocok kuat selama 3 detik (busa  

tidak hilang lebih dari 30 detik) 

4.10.5. Pewarnaan Gram 

Pertama, bersihkan terlebih dahulu kaca objek dengan menggunakan 

alkohol dan dilewati ke api bunsen beberapa kali. Ambil isolat bakteri dengan 

menggunakan jarum ose dan dioleskan ke plat kaca objek. Setelah itu, isolat 

ditetesi dengan methylenblue dan dibiarkan selama 1 menit, kemudian dicuci 

dengan air mengalir dan diamkan hingga kering. Setelah itu, isolat ditetesi dengan 

larutan lugol dan dibiarkan selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir 

dan diamkan hingga kering. Kemudian ditetesi dengan alkohol 95% diamkan 

selama 30 detik, dicuci dengan air mengalir dan dinginkan hingga kering. 

Kemudian ditetesi dengan safranin 1 menit, kemudian cuci dengan air mengalir. 

Lakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Bakteri akan 

menampakan warna ungu jika bakteri itu gram positif karena mampun mengikat 

warna ungu violet dan jika bakteri tersebut gram negatif maka akan berwarna 

merah muda karena hanya mampu terwarnai oleh safranin ( Dewi, 2012). 
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4.10.6. Preparasi Media 

1) Media MHA (Muller Hinton Agar) 

Pembuatan media Muller Hinton Agar  yaitu dengan melarutkan 38 g agar 

dalam 1 liter air suling, kemudian dipanaskan hingga agar melarut dengan 

sempurna. Larutan agar disterilisasikan dengan autoklaf pada suhu 121
o
C selama 

1 menit. Pada saat suhu agara sudah mencapai 40 – 50
o
 C tuangkan media ke 

dalam cawan petri sebanyak 20 ml dan biarkan memadat. (Suryatmiati, 2015) 

2) Media MHB (Mueler Hinton Broth) 

Media untuk pembuatan suspensi bakteri  yaitu  Mueller  Hinton  Broth 

(MHB) menggunakan aquadest steril. Pembuatan media Mueller Hinton Broth 

(MHB) dengan melarutkan bahan sebanyak 21 gram (dengan komposisi : Beef 

infusion 2 g, Casein hydrolysate 17.5 g, dan Starch 1.5 g) ke dalam 1 L aquadest 

pada erlenmeyer dengan kapasitas 1 L. Erlenmeyer diletakkan diatas hot plate 

kemudian masukkan magnetic stirer untuk mempercepat pelarutan sampai 

didapatkan larutan media menjadi berwarna kuning jernih. Setelah itu erlenmeyer 

ditutup dengan aluminium foil kemudian disterilisasi dengan autoklaf selama 15 

menit pada suhu 121
o
 C. Dituang media steril ke cawan petri steril secara aseptis 

di dalam LAF. 

4.10.7. Preparasi Bakteri 

Mula-mula lakukan peremajaan bakteri dengan cara S. aureus yang berasal 

dari biakan  murni diambil satu ose kemudian ditanamkan pada cawan petri yang 

berisi media Muller Hinton Agar. Kemudiaan diinkubasi selama 24 jam dengan 

suhu 37
o
 C. Kemudian bakteri hasil peremajaan diambil sedikit kemudian 

dilarutkan pada 1 ml aquadest steril, setelah itu bandingkan dengan standart Mc 

Farland yang memiliki kosentrasi 10
6
 CFU/ml jika belum sama maka dilakukan 

pengenceran dengan menambahkan 1 ml aquadest steril lagi. Jika sudah memiliki 

konsentrasi yang sama dengan standart Mc Farland, bakteri diambil 1 ml 

kemudian ditambahkan 9 ml Muller Hinton Borth (Suspensi bakteri). Masukan 

cottonbud steril kedalam suspensi bakteri, kemudian diamkan selama ±10 detik 

dan oleskan pada MHA secara horizontal pada 3-4 bagian. Setelah itu bakteri 

inkubasi selama 24 jam selama 37
o
C. 
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4.10.8. Pengujian Bioautografi 

Prosedur pengujian secara bioautografi dilakukan sebagai berikut :  

1) Ekstraksi n-heksana biji Cerbera manghas L. yang telah dihidrolisis 

ditimbang sebanyak 500 mg kemudian dihidrolisis dengan menggunakan 5 

ml HCl 2 N, setelah dingin dibasakan dengan menggunakan NH4OH 

kemudian diekstraksi dengan menggunakan n-heksana sebanyak 5ml 

proses ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali untuk menarik senyawa yang 

terdapat pada residu. Filtrat n-heksana dipekatkan dilemari asam dan 

ditotolkan pada plate KLT 

2) Kemudian dikembangkan dengan fase gerak yang telah dilakukan optimasi 

sebelumnya sampai batas rambat, hingga dihasilkan beberapa spot noda.  

3) Noda yang timbul diamati di bawah sinar UV 365 nm. Kemudian lempeng 

KLT dipotong sesuai noda yang dihasilkan dan diletakkan dalam cawan 

petri kosong untuk disterilisasi selama 1 jam menggunakan sinar UV di 

dalam LAF (Laminar Air Flow).  

4) Lempeng KLT yang sudah disterilisasi, diletakkan di dalam cawan petri 

yang telah berisi biakkan bakteri sambil ditekan-tekan perlahan pada 

media, agar senyawa aktif dari ekstrak dapat berdifusi ke dalam media 

bakteri. Pada satu cawan, berisi 3 noda yang diuji, kontrol negatif dan 

kontrol positif.  

5) Lempeng KLT dan media diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37
o
C. 

Pengujian antibakteri direplikasi sebanyak tiga kali.  

6) Kloramfenikol 30 μg sebagai kontrol positif, juga diberi perlakuan yang 

sama, yaitu direplikasi sebanyak tiga kali.  

7) Plat KLT tanpa totolan bahan uji sebagai kontrol negatif juga diberi 

perlakuan yang sama dan direplikasi sebanyak tiga kali. 

8) Adanya aktivitas antibakteri dari senyawa metabolit sekunder dapat dilihat 

dengan adanya daerah bening pada media yang kemudian dihitung 

diagonal zona hambatnya.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

4229 

 
 

 
1 
2 
 
3 
4 

Kont. (-) 

Prosedur Pengujian Bioautografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Prosedur Pengujian Bioautografi 

4.11. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan pengamatan 

terhadap pengukuran diagonal zona hambat dari daerah berwarna bening dari 

masing-masing komponen senyawa pada ekstrak n-heksana biji Cerbera manghas 

L. yang telah dipisahkan dengan teknik KLT. 

 

Totolkan 30 µl 

ditotolkan pada 

plat silica gel 

GF245 

Dilakukan pemisahan 

dengan menggunakan 

fase gerak n-heksana : 

etil asetat (8 : 2) 

Lempeng KLT dipotong 

sesuai dengan spot noda 

yang dihasilkan serta totolan 

ekstrak. Lempeng bahan uji, 

kontrol positif dan kontrol 

negatif disterilisasikan 

Kont. (+) 

Lempeng bahan uji, kontrol (+), kontrol (-) 

yang sudah disterilisasi, diletakkan dalam 

cawan pteri yang berisi biakan bakteri 

Cawan diinkubasi selama 

24 jam pada suhu 37
0
C 

Diamati dan diukur diagonal 

zona hambat. (Replikasi 3 kali) 


