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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1.Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental. 

Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode ekstraksi maserasi 

(perendaman). Pengujian antibakteri dilakukan secara in vitro dan dilakukan 

dengan metode difusi cakram. 

 

4.2.Tempat dan Waktu Penelitian 

Proses ekstraksi dilakukan di Laboratorium Fitokimia Materia Medica Batu, 

skrining fitokimia dilakukan di Laboratorium Sintesa Universitas Muhammadiyah 

Malang, dan pengujian antibakteri dilakukan di Laboratorium Biomedik 

Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Februari-April 2018. 

4.3.Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek yang dipakai dalam penelitian untuk 

diselidiki (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah bakteri 

Salmonella typhi, Propionibacterium acnes, ekstrak kulit kayu manis 

(Cinnamomum burmannii) dan kulit batang jambu monyet (Anacardium 

occidentale). 

4.3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian 

(Sugiyono, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak 

kulit kayu manis (Cinnamomum burmannii) dan kulit batang jambu monyet 

(Anacardium occidentale) yang diperoleh dari Materia Medica Batu. 

4.4.Jenis Variabel Penelitian 

4.4.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah faktor yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh 

peneliti dengan maksud untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi (Sugiyono, 

2010). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi dari kombinasi 
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ekstrak kulit kayu manis (Cinnamomum burmannii) dan kulit batang jambu 

monyet(Anacardium occidentale) dengan berbagai konsentrasi. Untuk kulit kayu 

manis (Cinnamomum burmanni) digunakan konsentrasi 5 mg/ml; 10 mg/ml; dan 

15 mg/ml, untuk kulit batang jambu monyet(Anacardium occidentale) digunakan 

konsetrasi 200 mg/ml; 400 mg/ml; dan 600 mg/ml 

4.4.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu faktor yang diukur atau diamati sebagai akibat dari 

manipulasi variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah zona 

bening pada daerah sekitar cakram. 

4.4.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yaitu faktor yang sengaja dikendalikan supaya tidak 

mempengaruhi variabel bebas ataupun variabel terikat. Variabel kontrol dalam 

penelitian ini adalah suhu kamar (25ºC), kelembapan, pH, 

4.4.4. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah daerah hambat dari 

Salmonella typhi dan Propionibacterium acnes. 

4.5.Definisi Operasional Variabel 

1. Kombinasi ekstrak kulit kayu manis (Cinnamomum burmannii) dan 

kulit batang jambu monyet(Anacardium occidentale) yang diekstrak 

dengan konsentrasi 200 mg/ml, 400 mg/ml, dan 600 mg/ml untuk 

kulit batang jambu monyet(Anacardium occidentale) dan 5 mg/ml, 10 

mg/ml, dan 15 mg/ml untuk kulit kayu manis (Cinnamomum 

burmannii). 

2. Bakteri Salmonella typhi dan Propionibacterium acnes yang 

digunakan diperoleh dari Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Diameter zona hambat dari kombinasi ekstrak kulit kayu manis 

(Cinnamomum burmannii) dan daun jambu biji (Psidium guajava) 

pada bakteri Salmonella typhi dan Propionibacterium acnes yang 

ditandai dengan adanya zona bening pada area sekitar disk. 
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4.6.Instrumen Penelitian 

4.6.1. Alat Penelitian 

4.6.1.1. Alat Pembuatan Serbuk Simplisia 

- Mesin penggiling 

- Pengayak Mesh 20 dan 40 

- Timbangan analitik balance 

- Oven BINDER 

4.6.1.2. Alat Ekstraksi 

- Alat gelas 

- Rotary evaporator vacuum 

4.6.1.3. Alat Identifikasi Senyawa menggunakan KLT 

- Lempeng KLT (TLC Silica gel 60 F₂₅₄)   

- Sinar UV 

4.6.1.4. Alat Pengujian Difusi Cakram 

- Inkubator   

- Autoklaf 

- Laminar Air Flow 

4.6.1.5. Alat Pengujian Dilusi Tabung 

- Micropipet 

- Inkubator 

- Vortex 

- Laminar Air Flow 

4.6.2. Bahan Penelitian 

4.6.2.1. Bahan Uji 

Bahan tanaman uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kulit batang jambu monyet(Anacardium occidentale L.) dan kulit kayu 

manis (Cinnamomum burmannii) yang didapatkan dalam bentuk serbuk di 

UPT. Balai Materia Medica Batu, Dinas Kesehatan, Jawa Timur. 

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salmonella 

typhi dan Propionibacterium acnes yang didapatkan di Laboratorium 

Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4.6.2.2. Sampel Bakteri 

Bakteri uji Propionibacterium Acnes diisolasi pada media Mueller 

Hinton Broth (MHB) dan media Mueller Hinton Agar (MHA) diinkubasi 

pada suhu 37ºC selama 24  jam. Sedangkan untuk bakteri uji Salmonella 

typhi diisolasi pada media Salmonella Shigella Agar (SSA) pada suhu dan 

waktu yang sama. 

4.6.2.3. Proses Ekstraksi 

- Kulit batang Anacardium occidentale L 

- Kulit batang Cinnamomum burmannii 

- Pelarut Etanol 96% 

4.6.2.4. Pengujian Difusi Cakram 

- Ekstrak kulit batang Anacardium 

occidentale L. 

- Ekstrak kulit batang  

Cinnamomum burmannii 

- MHB (Mueller Hinton Broth) merk 

Oxoid 

- SSA (Salmonella Shigella Agar) 

- MHA (Mueller Hinton Agar) 

Oxoid 

- Ciprofloxacin 5 µg/disk merk 

Oxoid 

- DMSO 1% - pH indicator 

- Clindamycin 2 µg/disk merk Oxoid - Aquadest steril 

- Propionibacterium acnes - Salmonella typhi 

4.6.2.5. Pengujian Dilusi Tabung 

- Ekstrak kulit batang Anacardium 

occidentale L. 

- Ekstrak kulit batang 

Cinnamomum burmannii 

- DMSO 1% - SSA  

- Aquadest steril    (Salmonella Shigella Agar) 

4.6.2.6. Identifikasi Senyawa menggunakan KLT 

- N-Heksan teknis - FeCl3 1% 

- Etil asetat teknis - NaCl 10% 

- Asam formiat pro analisis - Reagen Dragendorff 

- Asam sulfat 10% - Reagen anisaldehida-asam sulfat 

- Larutan KOH 10% dalam etanol - Lempeng KLT silika gel  
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4.7.Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional 

Pembuatan simplisia kulit batang jambu monyet (Anacardium occidentale L.) dan 

kulit kayu manis (Cinnamomum burmannii) 

Pembuatan ekstrak kulit batang jambu monyet (Anacardium occidentale L.) dan 

kulit kayu manis (Cinnamomum burmannii) 

Skrining fitokimia dan identifikasi senyawa dengan KLT 

Preparasi media 

Preparasi bakteri 

Pewarnaan gram 

Pengujian dengan metode difusi cakram 

Kelompok Uji 

Ekstrak kulit batang jambu 

monyet(Anacardium occidentale L.) 

dengan konsentrasi  200 mg/ml, 400 

mg/ml, dan 600 mg/ml  dan kulit 

kayu manis (Cinnamomum 

burmannii) dengan konsentrasi 5 

mg/ml, 10 mg/ml, dan 15 mg/ml 

Kontrol Negatif  

Aquadest + DMSO 1% 
Kontrol Positif 

Ciprofloxacin 5 µg/disk 

Clindamycin 2 µg/disk 

Analisis Data 
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4.8.Prosedur Penelitian 

4.8.1.  Pembuatan ekstrak kulit batang Anacardium occidentale dan Cinnamomum 

burmanii 

a. Pengelolahan kulit batang Anacardium occidentale dan Cinnamomum 

burmanii 

Kayu manis dan Jambu monyet yang akan digunakan adalah batang 

yang sudah kering. Setelah itu digiling hingga diperoleh bentuk bubuk 

b. Ekstraksi dengan etanol  

Bubuk kayu manis dan bubuk jambu monyet dimasukkan ke dalam 

gelas ekstraksi yang berbeda. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan 

pelarut etanol 96% dan dibiarkan terendam selama ± 1 hari.Ekstraksi 

dilakukan sebanyak 3x putaran dengan pergantian etanol. 

c. Proses evaporasi  

1. Evaporator dipasang pada tiang permanen agar dapat tergantung dengan 

kemiringan 30-400 terhadap meja percobaan, dengan susunan dari atas: 

alat pemanas air, labu penampung, hasil evaporasi, rotary evaporator, 

dan tabung pendingin spiral. 

2. Hasil ekstraksi dipindahkan dalam labu pemisah ekstraksi. 

3. Labu pemisah ekstraksi dihubungkan dengan bagian bawah evaporator. 

4. Tabung pendingin spiral dihubungkan dengan bagian atas evaporator. 

5. Labu penampung hasil evaporasi dihubungkan dengan bagian atas 

evaporator. 

6. Tabung pendingin spiral dan pompa vakum dihubungkan dengan selang 

plastik.  

7. Tabung pendingin dan pompa sirkulasi air dingin dihubungkan dengan 

selang plastik  

8. Pompa sirkulasi air dingin ditempatkan dalam bak yang berisi 

aquabidest. 

9. Letakkan satu set alat evaporasi sehingga sebagian labu pemisah 

ekstraksi terendam aquabides pada pompa sirkulasi air dingin. 

10. Rotary evaporator, pompa sirkulasi air dingin, dan pompa vakum 

dijalankan. 



38 
 

 
 

11. Alat pemanas air dinyalakan dan diatur suhunya sekitar 70º-80ºC 

(sesuai titik didih etanol) sehingga hasil ekstraksi dalam labu pemisah 

ekstraksi mendidih dan pelarut etanol menguap. 

12. Hasil penguapan etanol dikondensasi menuju labu penampung etanol 

sehingga tidak tercampur dengan hasil evaporasi, sedangkan uap lain 

tersedot oleh pompa vakum. 

13. Proses evaporasi dilakukan hingga volume kecil hasil ekstraksi 

berkurang dan menjadi kental. 

14. Setelah kental proses evaporasi dihentikan dan hasil evaporasi diambil. 

15. Hasil evaporasi ditampung dalam cawan penguap kemudian dioven 

selama ± 2 jam pada suhu 80ºC untuk menguapkan pelarut yang tersisa, 

sehingga didapatkan hasil ekstrak kayu manis 100%. 

16. Ekstrak kemudian ditimbang dengan neraca analitik  

4.8.2. Identifikasi kandungan senyawa kimia dalam kombinasi ekstrak  

4.8.2.1. Identifikasi senyawa flavanoid 

1. Larutan ditotolkan pada fase diam 

2. Uji kromatografi lapis tipis ini menggunakan : 

Fase diam : silica gel GF 245 

Fase gerak : Butanol- Asam asetat glacial- air (4:1:5) 

Penampak noda : pereaksi sitrat borat atau uap ammonia  

3. Adanya flavonoid ditunjukkan dengan timbulnya noda berwarna 

kuning intensif. 

4.8.2.2. Identifikasi senyawa Saponin 

1. Sebanyak 0,3 gram ekstrak ditambah air suling 10 ml, dikocok 

kuat kuat selama kira-kira 30 detik  

2. Dikatakan positif mengandung saponin abila muncul buih yang 

stabil selama lebih dari 30 menit dengan tinggi 3 cm diatas 

permukaan cairan. 
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4.8.2.3. Identifikasi Sapogenin steraoid / triterpenoid secara KLT 

1. Ekstrak sebanyak 0.5 gram ditambah 5 ml HCl 2N, dididihkan 

dan tutup dengan corong berisi kapas basah selama 50 

menit.untuk menghidrolisis saponin. 

2. Tunggu dingin, kemudian tambahkan NH₄OH sampai basa, 

kemudian ekstraksi dengan 4-5 ml n-heksana sebanyak 2x, lalu 

uapkan sampai tinggal 0.5 ml, totolkan pada plat KLT. 

Fase diam : Kiesel Gel 254 

Fase gerak : n-heksana – etil asetat (4:1) 

Penampak noda : anisaldehida asam sulfat (dengan 

   pemanasan) 

3. Adanya sapogennin ditunjukkan dengan terjadinya warna merah 

ungu  (ungu) untuk anisaldehida asam sulfat. 

4.8.2.4. Identifikasi Alkaloid 

a) Preparasi sample 

1. Ekstrak sebanyak 0.3 gram ditambah etanol ad larut, 

ditambah 2 ml HCL 2N, dipanaskan di atas penangas air 

selama 2-3 menit, sambal diaduk. 

2. Setelah dingin ditambah 0.1 gram NaCl, diaduk rata 

kemudian disaring. 

3. Filtrate ditambah 2 ml HCL 2N, filtrate dibagi tiga bagian 

dan disebut sebagai larutan  1A, 1B, 1C. 

b) Reaksi pengendapan 

1. Larutan 1A ditambah pereaksi Mayer, larutan 1B ditambah 

dengan pereaksi Wagner dan larutan 1C dipakai sebagai 

blanko. 

2. Adanya kekeruhan atau endapan menunjukan adanya 

alkaloid. 
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c) Kromatografi lapis tipis (KLT) 

1. Larutan 1C ditambahkan NH4OH pekat 28% sampai larutan 

menjadi basa, kemudian diekstrasi dengan 5 ml kloroform 

(dalam tabung reaksi). 

2. Filtrate (fase CHCL3) diuapkan sampai kering, kemudian 

dilarutkan dalam methanol (1 ml) dan siap untuk 

pemeriksaan KLT. 

Fase diam  : Kiesel gel GF 254 

Fase gerak  : CHCL3 – Etil asetat (1:1) 

Penampak noda : Pereaksi Dragendorff 

3. Jika timbul warna Jingga menunjukkan adanya alkaloid 

dalam ekstrak. 

4.8.2.5. Identifikasi Tanin  

Uji Gelatin 

1. 0,3 gram ekstrak ditambah 10 ml aquadest panas, diaduk dan 

dibiarkan sampai temperatur kamar, lalu tambahkan 3-4 tetes 

10% NaCl, diaduk dan disaring. 

2. Ditambah dengan sedikit larutan gelatin dan 5ml larutan NaCl 

10%. 

3. Jika terjadi endapan putih menunjukkan adanya tanin. 

4.8.2.6. Identifikasi Fenol  

Uji Ferri Klorida 

1. 0,3 gram ekstrak ditambah 10 ml aquadest panas, diaduk dan 

dibiarkan sampai temperatur kamar, lalu tambahkan 3-4 tetes 

10% NaCl, diaduk dan disaring. 

2. Diberi beberapa tetes larutan FeCl3, kemudian diamati 

terjadinya perubahan warna. 

3. Jika terjadi warna hijau kehitaman menunjukkan adanya fenol. 
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4.8.3. Sterilisasi alat 

Alat-alat yang bisa disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121ºC dengan 

tekanan 15 atm, selama 15 menit.Sedangkan alat-alat yang tidak bisa disterilisasi 

dengan autoklaf disterilkan dengan alkohol 70%. 

4.8.4. Pembuatan Konsentrasi Larutan Uji 

Berdasarkan pada penelitian, konsentrasi larutan uji ekstrak kulit batang 

jambu monyet(Anacardium occidentale) yang digunakan adalah 200 mg/ml, 400 

mg/ml, dan 600 mg/ml. Sedangkan ekstrak kulit kayu manis (Cinnamomum 

burmannii) yang digunakan adalah 5 mg/ml, 10 mg/ml, dan 15 mg/ml. 

Langkah-langkah Pembuatan Konsentrasi Larutan Uji Ekstrak Kulit batang 

Anacardium occidentale  

1. Ditimbang ekstrak kulit batang jambu monyet 200 mg kemudian 

ditambahkan DMSO 1% dengan melarutkan 0,1 ml DMSO dalam aquades 

steril sampai 1 ml. 

2. Ditimbang ekstrak kulit batang jambu monyet 400 mg kemudian 

ditambahkan DMSO 1% dengan melarutkan 0,1 ml DMSO dalam aquades 

steril sampai 1 ml. 

3. Ditimbang ekstrak kulit batang jambu monyet 600 mg kemudian 

ditambahkan DMSO 1% dengan melarutkan 0,1 ml DMSO dalam aquades 

steril sampai 1 ml. 

Langkah-langkah Pembuatan Konsentrasi Larutan Uji Ekstrak Kulit Batang 

Cinnamomum burmannii 

1. Ditimbang ekstrak kulit kayu manis 5 mg kemudian ditambahkan DMSO 

1% dengan melarutkan 1 ml DMSO dalam aquades steril sampai 1 ml. 

2. Ditimbang ekstrak kulit kayu manis 10 mg kemudian ditambahkan DMSO 

1% dengan melarutkan 1 ml DMSO dalam aquades steril sampai 1 ml. 

3. Ditimbang ekstrak kulit kayu manis 15 mg kemudian ditambahkan DMSO 

1% dengan melarutkan 1 ml DMSO dalam aquades steril sampai 100 ml. 

 

 



42 
 

 
 

Langkah-langkah Pembuatan Kombinasi Ekstrak Kulit Batang Anacardium 

occidentale L. dan Cinnamomum burmanii pada Bakteri Propionibacterium 

acnes 

1) Konsentrasi A : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 200 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 5 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

2) Konsentrasi B : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 200 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 10 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

3) Konsentrasi C : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 200 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 15 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

4) Konsentrasi D : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 400 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 5 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

5) Konsentrasi E : campurkan kulit batang Anacadium occidentale dengan 

konsentrasi 400 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum burmanii 

dengan konsentrasi 10 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. Kemudian 

kocok ad homogen. 

6) Konsentrasi F : campurkan kulit batang Anacadium occidentale dengan 

konsentrasi 400 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum burmanii 

dengan konsentrasi 15 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. Kemudian 

kocok ad homogen. 

7) Konsentrasi G : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 600 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 5 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 
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8) Konsentrasi H : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 600 mg/ml dan kulit batang Cinnamomum burmanii 

dengan konsentrasi 10 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. Kemudian 

kocok ad homogen. 

9) Konsentrasi I : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 600 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 15 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

Langkah-langkah Pembuatan Kombinasi Ekstrak kulit batang Anacadium 

occidentale dan Cinnamomum burmanii pada Bakteri Salmonella typhi 

1) Konsentrasi A : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 200 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 100 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

2) Konsentrasi B : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 200 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 200 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

3) Konsentrasi C : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 200 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 400 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

4) Konsentrasi D : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 400 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 100 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

5) Konsentrasi E : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 400 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 200 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 
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6) Konsentrasi F : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 400 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 400 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

7) Konsentrasi G : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 600 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 100 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

8) Konsentrasi H : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 600 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 200 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

9) Konsentrasi I : campurkan ekstrak kulit batang Anacadium occidentale 

dengan konsentrasi 600 mg/ml dan ekstrak kulit batang Cinnamomum 

burmanii dengan konsentrasi 400 mg/ml dalam eppendrop sama banyak. 

Kemudian kocok ad homogen. 

4.8.5. Pembiakan Bakteri  

a. Pembuatan Stok Kultur  

Diambil koloni bakteri Salmonella typhi dan Propionibacterium 

acnes dengan mengunakan jarum ose yang di sterilsasikan dengan 

lampu bunsen, kemudian ditanamkan pada media nutrien agar miring 

dengan cara menggores, setelah itu diinkubasi dalam inkubator pada 

suhu 35±2°C selama 18-24 jam.  

b. Penyiapan Inokolum  

Diambil stok kultur bakteri Salmonella typhi dan 

Propionibacterium acnes dengan menggunakan jarum ose yang sudah 

disterilkan kemudian disuspensikan dalam ampul yang berisi larutan 

NaCl 0,9% sampai diperoleh kekeruhan yang sama dengan larutan 

standar Mc. Farland dimana konsentrasinya bakteri 1,5x10 CFU/ml. 
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4.8.6. Pembuatan Media MHB (Mueller Hinton Broth) 

Pembuatan media Mueller Hinton Broth (MHB) dengan melarutkan bahan 

sebanyak 21gram (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.  

4.8.7. Pembuatan Media MHA (Mueller Hinton Agar) 

Pembuatan media Mueller Hinton Agar (MHA) dengan  melarutkan  bahan  

sebanyak 38 gram (dengan komposisi : Beef dehydrate infusion 300 g, Casein 

hydrolysate 17.5 g, Starch 1.5 g dan Agar 15 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. (Hafsan dkk., 2015). 

4.8.8. Pembuatan Media SSA (Salmonella Shigella Agar) 

Pembuatan media SSA (Salmonella Shigella Agar) dibuat dengan cara 

media SSA (dengan komposisi : Peptic Digest Of Animal Tissue 15 g, Proteose 

Peptone 5 g, Dextrose 1 g, Lead Acetate 0.200 g, Sodium Thiosulphate 0.080 g, 

dan Agar 15 g. sebanyak 10,2 gram dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml dan 

dilarutkan dengan aquadest sebanyak 170 ml, kemudian diukur pH dengan 

indikator pH 7,4 ± 0,2. Kemudian dipanaskan sampai larut dengan baik, setelah 

itu, dibiarkan hingga dingin kemudian dipanaskan kembali lalu dituang ke dalam 

cawan petri, biarkan hingga padat.  

4.8.9. Pembuatan Standar Mc. Farland 

Diambil aquadest kira-kira setengah dari tabung reaksi. Kemudian 

tambahkan H2SO4 1% sebanyak 9950 μL dan BaCl2 1% sebanyak 50μl. Campur 
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kedua larutan dalam tabung tersebut, dikocok sampai homogen dan terbentuk 

larutan keruh. Kekeruhan ini dipakai sebagai suspensi bakteri dengan tingkat 

kekeruhan 10
8 

CFU/ml (Anonim, 2015). 

4.8.10. Uji Aktivitas Antibakteri  

a. Pengujian Antibakteri Dengan Difusi Cakram 

1) Dilakukan peremajaan bakteri dan preparasi media. Dengan cara diambil 

sediaan bakteri dalam biakan murni dalam tabung reaksi sebanyak 3-4 ose 

dan dimasukkan kedalam erlenmeyer. Biakan dalam medium MHB di 

inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37
o
C dan dikocok menggunakan 

shaker dengan kecepatan 120 rpm. Setelah 24 jam diambil 10 ml biakan 

dari medium MHB kemudian bandingkan dengan standart Mc.Farland 0.5 

10
8 

CFU/ml. Jika sama dengan standart Mc.Farland 10
8 

CFU/ml maka 

dilakukan pengenceran dengan diambil 1 ml dan dimasukkan kedalam 

tabung reaksi dan ditambahkan 9 ml NaCl 0.85% untuk didapat 

konsentrasi biakan bakteri 10
7 

CFU/ml. Kemudian dilakukan pengenceran 

kembali sampai didapat konsentrasi biakan bakteri 10
6 

CFU/ml. Setelah itu 

biakan dioleskan pada Mueller Hinton Agar (MHA) di cawan petri dengan 

menggunakan kapas lidi steril dengan 3-4 bagian secara horizontal, lalu 

putar cawan 180
o
  kemudian diratakan.  

2) Sebelum dan sesudah peremajaan bakteri dilakukan cek pewarnaan Gram.  

3) Pengujian bakteri Salmonella  typhi dan Propionibacterium acnes secara 

difusi cakram dilakukan secara aseptis di dalam Laminar Air Flow (LAF) 

4) Disiapkan larutan uji masing-masing yang telah dimasukkan ke dalam 

eppendrop dengan konsentrasi yaitu 200 mg/ml, 400 mg/ml, dan 600 

mg/ml untuk jambu biji, 5 mg/ml, 10 mg/ml, dan 15 mg/ml untuk kulit 

kayu manis, kontrol positif (Clindamycin 2 µg.disk dan Ciprofloxacin 5 

µg/disk) dan kontrol negatif (DMSO 1% dan aquadest steril). Larutan uji 

dibuat dengan kombinasi seperti pada tabel dibawah ini  
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Tabel IV.1 Konsentrasi Kombinasi Ekstrak Kulit batang jambu monyet 

dan Kayu Manis 

A 

JM : 200 mg/ml 

KM : 5 mg/ml 

B 

JM : 200 mg/ml 

KM : 10 mg/ml 

C 

JM : 200 mg/ml 

KM : 15 mg/ml 

D 

JM : 400 mg/ml 

KM : 5 mg/ml 

E 

JM : 400 mg/ml 

KM : 10 mg/ml 

F 

JM : 400 mg/ml 

KM : 15 mg/ml 

G 

JM : 600 mg/ml 

KM : 5 mg/ml 

H 

JM : 600 mg/ml 

KM : 10 mg/ml 

I 

JM : 600 mg/ml 

KM : 15 mg/ml 

Keterangan : 

JM : Jambu Monyet 

KM : Kayu Manis 

5) Disiapkan larutan uji ekstrak kulit batang jambu monyet(Anacardium 

occidentale) dan kulit kayu manis (Cinnamomum burmannii)  masing-

masing di pipet 10 μl dengan konsentrasi yang telah ditentukan 

(konsentrasi 1,2, dan 3) kemudian kertas cakram kosong diletakkan di atas 

kaca arloji yang telah larutan uji kemudian direndam selama 20 menit 

dengan pengulangan 6 kali dan dikeringkan dengan oven suhu 37
o
C 

selama 5 menit tiap setelah perendaman (sampai rendaman ke-5). Selesai 

perendaman ke-6 tidak dikeringkan dalam oven tetapi hanya diangin-

anginkan di dalam LAF sehingga kertas cakram tidak terlalu kering. 

Sedangkan untuk kontrol negatif menggunakan DMSO 1% dengan 

perlakuan sama dengan larutan uji dan di oven suhu 37
o
C selama 10 menit.  

6) Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali.  

7) Kertas cakram yang telah berisi konsentrasi larutan uji diletakkan diatas 

permukaan medium Mueller Hinton Agar (MHA) dan Salmonella Shigella 

Agar (SSA) yang berisi biakan bakteri uji. Agar diperoleh kontak yang 

baik, kertas cakram dapat ditekan dengan lembut menggunakan pinset 

pada permukaannya. Jarak satu kertas cakram dengan kertas cakram yang 

lainnya diatur sedemikian rupa sehingga berjauhan.  

8) Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24 jam.  
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9) Pengujian senyawa antibakteri dilakukan dengan pengamatan yang 

dilakukan setiap 24 jam dengan melihat adanya diameter zona (area) 

bening disekitar kertas cakram. Zona hambat yang terbentuk diukur 

dengan jangka sorong dalam satuan militer (mm). 

b. Pengujian Antibakteri Dengan Difusi Cakram 

1 Dipersiapkan media pengujian antibakteri berupa SSB (Salmonella 

Shigella Broth) yang diambil dari filtrat media SSA (Salmonella Shigella 

Agar) sebelum dimasak. 

2 Buatlah kontrol kuman dengan memasukkan 150 µl media SSB dan 50 µl 

suspensi bakteri ke dalam tabung. 

3 Timbang ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmannii) dengan 

konsentrasi 100 mg/ml, 200 mg/ml, 400 mg/ml, 600 mg/ml, dan 800 

mg/ml didalam tabung reaksi berukuran kecil. 

4 Tambahkan masing-masing 150 µl media SSB dan 50 µl suspensi bakteri 

ke dalam masing-masing konsentrasi. 

5 Kedalam tabung dengan konsentrasi 10% (100 mg/ml), masukkan 

aquadest sebanyak 700 µl. 

6 Kedalam tabung dengan konsentrasi 20% (200 mg/ml), masukkan 

aquadest sebanyak 600 µl. 

7 Kedalam tabung dengan konsentrasi 40% (400 mg/ml), masukkan 

aquadest sebanyak 400 µl. 

8 Kedalam tabung dengan konsentrasi 60% (600 mg/ml), masukkan 

aquadest sebanyak 200 µl. 

9 Masing-masing konsentrasi dibuat sama volumenya menjadi 1000 µl atau 

1 ml. 

4.9.Pewarnaan Bakteri Uji 

Perwarnaan bakteri uji yang dilakukan adalah pewarnaan Gram. Perwarnaan 

bakteri dilakukan untuk identifikasi dan untuk memastikan tidak ada kontaminan 

pada kultur kerja. Objek kaca yang digunakan dibersihkan dengan alkohol 96% 

dan dikeringkan. Kemudian tambahkan aquadest 1 tetes di atas objek kaca, dan 

ambil biakan bakteri yang akan dilakukan pewarnaan dengan ose steril (biakan 
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bakteri yang diambil 1 koloni), kemudian ratakan biakan bakteri di permukaan 

objek kaca yang telah berisi aquadest. Kemudian difiksasi dengan api bunsen 

(lewatkan di atas api 2-3 kali). Setelah kering, pertama ditetesi dengan pewarna 

Crystal Violet kemudian tunggu 1 menit lalu bilas dengan aquadest. Kedua, 

ditetesi dengan Lugol dan tunggu 1 menit lalu bilas dengan aquadest. Ketiga, bilas 

dengan alkohol 96% lalu bilas dengan aquadest. Keempat, ditetesi pewarna 

Safranin dan tunggu 1 menit lalu bilas dengan aquadest kemudian keringkan 

dengan tisu. Periksa dengan mikroskop (perbesaran 100 x 10), bakteri yang tetap 

berwarna ungu digolongkan kedalam bakteri Gram positif. Sedangkan bakteri 

Gram negatif juga berwarna ungu tetapi penggunaan Safranin akan mewarnai sel 

Gram negatif menjadi berwarna merah, sedangkan Gram positif tidak terpengaruh 

(Hafsan et al., 2015; Back, 2001). 

4.10. Analisis Data 

a. Analisis Data Uji Fitokimia 

Analisis kandungan senyawa aktif dari kombinasi ektrak kulit batang 

jambu monyet dan kulit batang kayu manis dilakukan dengan cara 

membandingkan kesesuaian hasil reaksi pada identifikasi alkaloid, 

flavonoid, saponin, Tanin dan Minyak atsiri. Analisis kandungan 

dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian warna bercak, Rf 

senyawa yang timbul setelah dilakukan elusi pada plat KLT. 

b. Analisis Data Uji Antibakteri 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan 

pengamatan terhadap pengukuran diameter zona hambat dengan 

menggunakan jangka sorong.  

 


