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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk pengujian aktivitas 

antibakteri ekstak Limonia acidissima L terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli. 

 

4.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium sintesis dan Laboratorium 

mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

4.3 Alat Penelitian  

4.3.1 Proses Ekstraksi 

1. Timbangan analytical balances 

2. Gelas ukur 

3. Cawan porselin 10 cm 

4. Oven 

5. Batang pengaduk 

6. Pipet tetes 

7. Stopwatch 

8. Sudip  

9. Rotary evaporator vacuum 

10. Mesin pengaduk 

11. Penyaring Buchner 100 mm 

4.3.2 Pengujian Difusi Cakram 

1. Inkubator  

2. Autoklaf 

3. Micropipet P1000 

4. Laminar air flow 

5. Tabung reaksi 10 ml (15 x 105 mm) 

6. Hotplate 
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7. Kawat ase 

8. Pipet volum 1 ml 

9. Kertas saring 

10. Erlenmeyer 1000 ml 

11. Penjepit 

12. Cawan petri 15 cm 

13. Bunsen 

4.3.3 Identifikasi Profil KLT 

1. Cawan porselin 

2. Chamber 

3. Lempeng KLT 

4. Penampak noda 

5. Pinset 

6. Pipa kapiler  

7. Sinar UV 

8. Timbangan analitik balance 

9. Vortex (VM-300) 

10. Hoteplate  

 

4.4 Bahan Penelitian  

4.4.1 Bahan Uji 

          Bahan tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstrak n-heksan 

buah kawista (Limonia acidissima L). Digunakan bagian buah dalam yang belum 

matang atau masih mentah yang berwarna putih kekuningan dan buah ini 

didapatkan dari kota bima NTB yang di ambil bagian dalam buah dengan cara 

memecahkan tempurung bagian luar dari buah untuk mendapatkan bagian 

dalamnya yang kemudian dikeringkan daging buahnya menggunakan oven. 

Kegiatan pengujian aktivitas dilaksanakan pada bulan Mei 2018. 

Mikroba yang diuji pada penelitian ini adalah E.coli yang diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi dan parasitologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.4.2 Proses Ekstraksi  

1. Buah Limoni Acidissima L 

2. Pelarut N-heksan teknis 
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4.4.3 Pengujian Difusi Cakram 

1. Fraksi N-heksan buah Limonia Acidissima L. 

2. Nutrien Agar 

3. Aquades steril 

4. DMSO 10% 

5. Escherichia coli 

6. Kloramfenikol 30 µg/disk 

7. Cakram 6 mm 

4.4.4 Identifikasi senyawa dengan KLT 

1. Etil asetat teknis 

2. N-heksan teknis 

3. Asam formiat pro analisis 

4. Asam sulfat 10% 

5. Pereaksi Fecl3 

6. Dragendrof 

7. Anisaldehida asam sulfat 

8. Mikropipet pipiet 

9. KOH 10% dalam methanol 

10. Lempeng KLT silica gel F254 

 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1 Variabel Bebas 

          Variabel bebas pada penelitian ini ialah konsentrasi senyawa kimia pada 

fraksi N-heksan buah Limonia acidissima L untuk pengujian antibakteri dengan 

menggunakan metode difusi cakram dengan perbandingan konsentrasi yaitu 2,5 

mg/ml, 5 mg/ml dan 10 mg/ml. 

4.5.2 Variabel Terikat  

        Variabel terhubung pada penelitian ini terletak pada diameter zona hambat 

yang dihasilkan dari fraksi n-heksan buah Limonia acidissima L dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli yang ditandai dengan adanya 

zona bening yang berada pada sekitar senyawa uji pada media agar. 
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4.6 Definisi Operasional 

1. Senyawa uji pada penelitian ini adalah senyawa yang berasal dari fraksi n-

heksan buah Limonia acidissima L yang dipisahkan dengan cara pewarnaan. 

2. Zona bening yang dihasilkan pada aktivitas senyawa uji fraksi n-heksan buah 

Limonia acidissima L adalah diagonal zona hambat, dimana besarnya diagonal 

zona bening menandakan adanya daya hambat dari aktivitas senyawa uji fraksi 

n-heksan buah Limonia acididdima L. 

 

4.7 Sterilisasi Alat dan Bahan   

           Semua alat yang digunakan, terlebih dahulu disterilkan melalui proses 

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

bahan yang akan disterilisasikan anataranya adalah cawan petri, Erlenmeyer, 

penjepit, spatula dan Nutrien Agar (NA) dan alat lainnya yang akan digunakan 

pada sterilisasi autoklaf. 

 

4.7.1 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 jarum ose, pinset, spatel,           

mulut tabung dan batang pengaduk.  

2. Sterilisasi dengan oven pemanas.  

Oven pemanas digunakan untuk sterilisasi peralatan gelas yang tidak berskala, 

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

dimasukkan ke dalam oven setelah mencapai suhu 160  selama 1-2 jam (Hafsan 

et al., 2015).  

 

4.7.2 Sterilisasi Basah  

           Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan autoklaf. Autoklaf alat yang 

digunakan untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan 

dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Tekanan umum yang 

digunakan adalah 15 Psi atau sekitar 2 atm. Peralatan yang disterilkan dengan 

sterilisasi basah diantaranya gelas ukur, erlenmeyer, dan pipet tetes. Proses 
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sterilisasi ini dilakukan pada suhu 121  selama 15 – 20 menit (Hafsan et al., 

2015; Back, 2001). 

 

4.8 Metode Penelitian 

4.8.1 Rancangan Penelitian 

          Pada penelitian ini bersifat eksperimental yang bertujuan mendapatkan 

diameter zona hambat senyawa dalam fraksi n-heksan buah limonia acidissima L 

terhadapat suatu pertumbuhan bakteri yaitu Eschericia coli secara in-vitro dengan 

menggunakan metode difusi cakram.  

         Pada penelitian ini menggunakan dua perlakuan kelompok uji yaitu fraksi n-

heksan buah limonia acidissima L dan kelompok kontrol kloramfenikol. Dengan 

melalui beberapa tahapan yaitu :  

1. Persiapan simplisia 

2. Penarikan komponen senyawa/ekstrak 

3. Identifikasi kandungan kimia ekstrak 

4. Pengujian antibakteri dengan metode difusi cakram 

 

4.9 Prosuder kerja  

4.9.1 Proses Ekstraksi Bahan Uji dengan Pelarut N-Heksan 

          Proses ekstraksi yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

metode maserasi bertingkat dengan menggunakan 3 macam pelarut yaitu : N-

Heksan , Etil Asetat dan Etanol. Dalam pembuatan ekstrak menggunakan serbuk 

buah Limonia acidissima L menggunakan pelarut n-heksan yang direndam selama 

24jam sebagai berikut : 

1. Serbuk buah Limonia acidissima L ditambahkan pelarut n-heksan 

sebanyak 13 L diaduk  yang kemudian direndam selama 24 jam. Setelah 

24 jam disaring dengan menggunakan corong Buchner dan tampung 

filtratnya (filtrate 1 dan residu 1). 

2. Residu 1 dimaserasi kembali dengan n-heksan sebanyak 13 L diaduk yang 

kemudian direndam selama 24 jam. Setelah 24 jam disaring dan tamping 

filtratnya. (filtrat 2 dan residu 2). 
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3. Residu 2 dimaserasi kembali dengan n-heksan sebanyak 13 L diaduk yang 

kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam disaring dan 

ditampung filtratnya. (filtrate 3 dan residu 3). 

4. Proses maserasi dilakukan dengan cara berulang-ulang sampai filtrat tidak 

lagi menunjukan adanya komponen yang tertarik pada pelarut n-heksan. 

Maserasi dilakukan hingga senyawa-senyawa yang terdapat pada buah 

Limonia acidissima L tertarik oleh pelarut n-heksan yang ditandai dengan 

tes pengujian pada plat KLT yang menunjukan tidak ada lagi noda yang 

terbentuk pada plat KLT. 

5. Filtrat dikumpulkan lalu dipekatkan dengan menggunakan alat rotary 

evaporator vacuum sampai diperoleh larutan ekstrak kental. 

6. Kemudian ekstrak kental dimasukan ke cawan porselin. Ekstrak kental 

dikeringkan dioven pada suhu 40   

 

4.9.2 Identifikasi Senyawa dengan KLT 

           Ekstrak n-heksan limonia acidissima L ditimbang sebanyak 50 mg, 

kemudian dilarutkan dalam 1 ml n-heksan pada wadah tertutup rapat (vial), 

kemudian divortex selama 30 menit. Totolkan sebanyak satu kapiler (5  ) pada 

lempeng KLT, kemudian dieluasi dengan berbagai macam fase gerak. 

           Pemilihan eluen dengan menggunakan n-heksan dan etil asetat mempunyai 

alasan bahwa keduan eluen tersebut cenderung stabil dan memiliki viskosistas 

yang rendah, kombinasi eluen tersebut cenderung memberikan selektifitas yang 

cukup memadai untuk campuran bahan yang akan dipisahkan khususnya pada 

penelitian yang bersifat semipolar. Eluen dipilih pada konsentrasi yang sesuai 

dengan sampel yang dipisahkan agar kromatografi dapat berjalan dengan baik.  

1. Fase diam menggunakan silica gel TLC 60 F254 

2. Optimum fase gerak  

1) N-heksan : Etil Asetat   = 8 : 2 

2) N-heksan : Etil Asetat   = 6 : 4 

3) N-heksan : Etil Asetat   = 4 : 6 

 

 

 



36 

 

 
 

4.9.3 Identifikasi Komponen Senyawa  

           Komponen senyawa-senyawa yang telah terpisahkan dengan menggunakan 

metode KLT dilakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat 

pada ekstrak n-heksan buah Limonia acidiisma L dengan pembentuk noda sebagai 

berikut : 

1. Alkaloid    :dragendrorf (noda berwarna jingga) 

2. Flafanoid    :asam sulfat 10% (noda berwarna kuning 

intensif ) 

3. Terpenoid / steroid  :anisaldehida asam sulfat dengan pemanasan (noda 

berwarna ungu /merah ungu) 

4. Polipenol dan tannin :pereaksi FeCl3 (noda berwarna hitam) 

5. Antrakinon           :larutan KOH 10% dalam methanol (noda 

berwarna kuning , kuning coklat ) 

4.9.4 Pembuatan Konsentrasi Larutan Uji 

            Pembuatan konsentrasi larutan uji dengan cara sebagai berikut : 

1. Timbang hasil fraksi n-heksa buah Limonia acidisima L sebanyak 100 mg 

kemudian larutkan dalam 0.1 ml DMSO 10%, dan ditambahkan aquades 

steril ad 1.0 ml sehingga diperoleh larutan uji 10 % b/v. 

2. Timbang hasil fraksi n-heksan buah Limonia acidissima L sebanyak 

150mg kemudian larutkan dalam 0.1 ml DMSO 10%, dan ditambahkan 

aquadest steril ad 1.0 ml sehingga diperoleh larutan uji 15 % b/v. 

3. Timbang hasil fraksi n-heksan buah Limonia acidissima L sebanyak 200 

mg larutkan dalam 0.1 ml DMSO 10%, dan ditambahkan aquadest steril 

ad 1.0 ml sehingga diperoleh larutan uji 20 % b/v. 

 

4.9.5 Preparasi Media   

            Penelitian ini menggunakan media Nutrien Agar (NA).pembuatan Nutrien 

Agar plat dengan cara menimbang agar nutrient sebanyak 1.2 gram kemudian 

masukan dakam gelas ukur dan tambahkan aquades sebanyak 60 ml. Untuk 

mempercepat pelarutan gelas ukur tersebut diletakan diatas pengaduk magnet. 

Setelah larut dituang ke labu Erlenmeyer, kemudian mulut Erlenmeyer disumbat 

dengan kapas dan ditutup dengan alumunium foil dan disterilkan menggunakan 

autoklaf dengan suhu 121  selama 15 menit. Larutan agar nutrient yang telah 
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disterilisasikan dituangkan ke dalam cawan petri hingga membeku pada suhu 

kamar. (Oxoid, 1998) 

 

4.9.6 Preparasi Bakteri 

           Proses peremajaan, bakteri Escherichia coli yang berasal dari biakan murni 

diambil satu ose steril kemudian ditanamkan pada cawan petri yang berisi media 

nutrient agar  sebanyak 20 ml. kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 

37 . Bakteri yang telah diremajakan diambil menggunakan ose steril, dimasukan 

kedalam tabung reaksi ynag berisi 9 ml aquadest steril. Kemudian divortex agar 

suspense bakteri Escherichia coli homogen. Untuk melihat kekeruhan bakteri 

dapat dibandingkan dengan standart McFarland. McFarland adalah penyetaraan 

konsentrasi mikroba dengan menggunakan larutan BaCl2 dan H2SO4 1%. Standart 

kekeruhan McFarland dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk menggantikan 

perhitungan mikroba satu persatu dan untuk memperkirakan kepadatan sel yang 

akan digunakan pada prosuder pengujian antimikroba (haris et al., 2013). Apabila 

kekerusahn masih tidak sama bisa ditambhakan aquadest steril atau bakteri 

Escherichia coli lagi sehingga didapatkan kekeruhan yang sama (tabung A). 

Kekeruhan yang sama dengan standart McFarland maka didapatkan suspensi 

bakteri dengan tingkat kekeruhan 10
8
cfu/mL (colony forming unitl milliliter) dan 

sesuai denagn standart McFarland. Kekeruhan sudah sama maka dapat dilakukan 

pengenceran hingga didapat jumlah koloni bakteri yang diinginkan yaitu 10
6
 

CFU/ml. Pengenceran dilakukan dengan mengambil 1 ml dari tabung A kemudian 

dilarutkan dalam aquadest sampai 10 ml (Tabung B) dan didapatkan koloni 10
7
 

CFU/ml, kemudian diambil 1 ml dari tabung B dan dilarutkan aquadest sampai 10 

ml (Tabung C) dan didapat koloni 10
6 
CFU/mL. 

Kemudian pada tabung C diambil menggunakan catton bud steril yang 

telah ditiriskan terlebih dahulu pada dinding tabung, kemudian ditanam padakan 

pada media agar dengan metode streak plate (metode cawan gores) dengan cara 

digores secara kontinyu sampai setengah permukaan agar, membentuk garis 

horizontal disatu cawan petri kemudian putar 90 . Goresan bertujuan untuk 

peremajaan ke cawan atau medium baru kemudian media dibiarkan selama 15 

menit agar bakteri dapat berdifusi ke media. 
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Tabel IV.1 Standar McFarland (Dalynn Biologicals, 2012) 

Cat No Mc Farland 

Standart 

1%       

(mL) 

1%       

(mL) 

Approximate 

Bacterial 

Suspension/mL 

TM 50 0.5 0.05 9.95 1.5 x     

TM 51 1.0 0.10 9.90           

TM 52 2.0 0.20 9.80           

TM 53 3.0 0.3 9.7           

TM 54 4.0 0.4 9.6           

TM 55 5.0 0.5 9.5           

TM 56 6.0 0.6 9.4           

TM 57 7.0 0.7 9.3           

TM 58 8.0 0.8 9.2           

TM 59 9.0 0.9 9.1           

TM 60 10.0 1.0 9.0           

 

4.9.7 Pembuatan Standart McFarland 

            Masukan aquades setengah dari tabung reaksi. Tambahkan H2SO4 1% 

sebanyak 9,95 ml dan BaCl2 1% sebanyak 0,05 ml. Campur kedua larutan tersebut 

kedalam tabung reaksi, kocok sampai homogen dan terbentuk larutan keruh. 

Larutan tersebut merupakan standar McFarland 0,5 ekuivalen dengan suspensi sel 

bakteri yang konsentrasinya 1,5 x 10
8
 CFU/ml dan digunakan sebagai 

pembanding suspensi bakteri yang dibuat dalam preparasi bakteri.  

 

4.9.8 Pengujian Difusi Cakram 

            Pengujian antibakteri dengan metode difusi cakram, sebagai berikut : 

1. Siapkan vial yang telah berisi larutan uji dengan konsentrasi 10%, 15%, 

20%. 

2. Disiapkan preparasi bakteri dalam media cair dengan volume total kurang 

dari 100 ml. 

3. Bakteri yang telah dipreparasi diambil dengan cara mencelupkan kapas lidi 

steril satu kali, lalu diletakan pada tepi tabung reaksi, kemudian kapas lidi 

steril diputar agar bakteri yang akan dioleskan tidak terlalu banyak. 

Setelah itu dioleskan pada Nutrien Agar dan diratakan. 

4. Media yang telah dioleskan bakteri Escherichia coli dibiarkan dulu 5 

menit agar mongering. Disk kertas saring dengan berdiameter 6 mm 

sebanyak 3 buah yang telah ditetesi sampel uji dengan dipipet 
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menggunakan pipet 20    dan control positif (kloramfenikol 30  ) 1 buah 

berbentuk disk, dan diletakan pada media pembenihan dengan jarak tiap 

cakram 24 mm dan dari tepi lempeng sebesar 15 mm. disk kertas saring 

ditekan lembut dengan menggunakan pinset pada permukaan lempeng 

agar. Jarak diatur sedemikian rupa sehingga satu disk dengan disk lainnya 

berjauhan.  

5. Kemudian media Nutrien Agar diinkubasi pada suhu 37  selama 24 jam. 

6. Dilakukan pengamatan setiap 24 jam dengan melihat adanya zona bening 

disekitar disk kertas saring.  

7. Zona hambatan diukur dengan penggaris dalam satuan millimeter (mm) 

dan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. 
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4.10 Bagan Alur Penelitian 

4.10.1 Proses pembuatan ekstrak n-heksan buah limonia acidissima L  
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Gambar 4.1 Bagan Alir Pembuatan Fraksi N-Heksan Limonia acidissima L 

 

 

 

 

Dimaserasi kembali dengan pelarut N-heksan 13 L diaduk, 

kemudian direndam selama 24 jam saring dan tamping 

filtratnya. 

Dimaserasi kembali dengan pelarut N-heksan 13 L diaduk, 

kemudian direndam selama 24 jam saring dan tamping 

filtratnya. 

Residu 1 

Residu 2 

Dimasukan dalam bejana dan ditambahkan pelarut N-heksan sebanyak 13 L 

(perbandingan 1 : 10 ) diaduk, kemudian direndam selama 24 jam dan di saring 

menggunakan corong Buchner  

Tes pada plat KLT, untuk mengetahui terdapat noda atau tidak pada plat 

KLT. 

Ditimbang serbuk buah Limonia acidissima L sebanyak 1,3 kg 

Filtrat 1 + 2 + 3 

Dipekatkan menggunakan rotapavor vacuum hingga kental dan pindahkan ke cawan 

porselin.  

Ekstrak kental dikeringkan dalam oven pada suhu 40  

Fraksi N-heksan  



41 

 

 
 

 

4.10.2 Proses pengujian antibakteri dengan metode difusi cakram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 4.2 Prosedur Pengujian Antibakteri Dengan Metode Difusi 

Cakram 

 

Keterangan :  Cakram disk 

 Media  

1 

100 mg/ml 
 

         3 

     

200mg/ml 
 

2 

150 mg/ml 
 

Kontrol (+) 

Kloramfenikol 

30 𝜇𝑔 

 

Kontrol (-) 

  DMSO 1% 

aquades 

 

Permukaan Nutrien Agar (NA) yang telah di olesi bakteri e.coli 

Diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 18-24 jam 

Diukur zona hambat 

Dilakukan replikasi sebanyak tiga kali untuk tiap-tiap ekstrak yang diuji 

Sampel uji dan 

kontrol positif 

diteteskan pada 

disk cakram 

yang telah 

ditanam pada 

media NA 

15 mm 

15 mm 

 

15 mm 

 

15 

mm 

Jarak antar Disk 24 

mm 
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4.11 Analisis Data 

        Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan pengamatan 

terhadap pengukuran diameter zona hambat dengan ditandai daerah area yang 

berwarna bening dari masing-masing komponen senyawa yang telah dipisahkan 

pada fraksi n-heksan buah Limonia acidissima L. 

 


