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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk menguji adanya 

aktivitas antibakteri dengan fraksi etil asetat daun sirih hijau (Piper betle L.) 

terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus. 

4.2 Tempat Penelitian 

 Pada penelitian ini akan dilakukan preparasi yaitu pengambilan dan 

pembuatan sampel bakteri, pembuatan larutan uji, pengujian aktivitas antibakteri, 

pewarnaan Gram sebelum dan sesudah uji aktivitas antibakteri, serta sterilisasi 

alat dilaksanakan di Laboratorium Herbal Biomedik Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Malang dan Laboratorium Farmasi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

4.3 Alat Penelitian 

4.3.1 Alat Pengujian Pewarnaan Gram 

1) Kertas Hisap (Tissue)  

2) Kawat Ose 

3) Bunsen 

4) Baki Pewarnaan 

5) Objek glass (Sail Brand) 

6) Cover glass (Sail Brand) 

4.3.2 Alat Pengujian Difusi Cakram 

1) Cawan petri (Labware) 

2) Inkubator (Memmert IN30) 

3) Pinset  

4) Ose Steril 

5) Scott Bottle (Schott Duran) 

6) Kuvet (Brand cuvette) 

7) Spektrofotometer (Shimadzu) 

8) Laminar Air Flow (LAF) (Thermo Fisher Scientific) 

9) Oven (Binder ED 56) 

10) Autoklaf (Hirayama Autoclave HVE-50) 
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11) Kapas Lidi Steril (One Med) 

12) Penggaris  

13) Kertas Cakram (Macherey Nagley) 

14) Mikropipet (Gilson) 

15) Spuit  (One Med) 

16) Beaker glass (Pyrex) 

17) Erlenmeyer (Pyrex) 

18) Gelas Ukur (Pyrex) 

19) Yellow tip (Axygen) 

20) Blue tip (Axygen) 

21) Tabung Reaksi (Pyrex) 

22) Lemari Pendingin (Samsung) 

23) Eppendrof (OneMed) 

24) Sonikator (Branson M1800E-H 0.5 Gallon) 

25) Spatel Logam 

26) Vortex (Heidolph) 

27) Timbangan Analitik (Fujitsu) 

28) Hotplate (Heidolph) 

4.3.3. Alat Identifikasi Senyawa dengan KLT 

1) Cawan porselen   

2) Chamber  (Camag)  

3) Lempeng KLT (Merck)    

4) Pinset      

5) Pipa kapiler 5µl (Blaubrand)    

6) Sinar UV 254 nm -365 nm 

7) Timbangan analitik (Shimadzu) 

8) Vortex (VM-300) 

9)  Hotplate (Streoglass) 

4.4 Bahan Penelitian 

4.4.1 Bahan Uji 

Bahan  yang akan diujikan pada penelitian ini adalah fraksi Etil Asetat daun 

Sirih Hijau yang diperoleh dengan metode maserasi dan berdasarkan hasil uji 
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skrining fitokimia yang dilakukan oleh fuadi S, et al., (2014) dan juga Sugumuran 

M (2011). Kegiatan pengujian aktivitas akan dilaksanakan pada bulan Oktober 

2018- Juli 2019. Mikroba uji adalah S.aureus yang diperoleh dari Laboratorium 

Herbal Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. 

4.4.2 Sampel Bakteri 

Bakteri S. aureus diambil 4-5 ose dimasukkan dalam scott bottle yang telah 

berisi media NaCl 0,9% sebanyak 50 ml dan dihomogenkan dengan cara 

menggoyang-goyangkan scott bottle. Kemudian jumlah koloni diukur dengan 

menggunakan alat spektrofotometer. Pada pembuatan suspensi bakteri dengan  

spektrofometri, suspensi bakteri diukur jumlah koloni (kekeruhan) dengan 

menggunakan panjang gelombang 600 nm hingga didapatkan absorbansi sebesar 

0,257 yang setara dengan standart Mc.farland 1 atau 3x 10
8
 CFU/ml 

4.4.3 Pengujian Peawarnaan Gram 

1) Biakan Staphylococcus aureus  

2) Etil Alkohol 95% atau Alkohol 96 %  (Merck) 

3) Crystal Violet (Mediss) 

4) Safranin (Mediss) 

5) Iodin Gram (Lugol) (Mediss) 

4.4.4 Pengujian Difusi Cakram 

1) Amoxiclav sebagai kontrol positif (Oxoid) 

2) Tween 20% sebagai kotrol negatif  (Merck) 

3) Aquadest Steril (Bratachem) 

4) NaCl 0,9 % (Merck) 

5) Mueller Hinton Agar (MHA) (Merck) 

4.4.5 Identifikasi Senyawa dengan KLT 

1) Etil asetat teknis (Bratachem) 

2) n-heksan teknis (Bratachem) 

3) Asam sulfat 10% (Merck) 

4) FeCl3 1% (Merck) 

5) Larutan KOH 10% dalam metanol (Merck) 

6) Reagen Dragendorff (Merck) 

7) Reagen anisaldehida-asam sulfat (Merck) 
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8) Lempeng KLT silika gel 60 F254 (Merck) 

9) HCL 2 N (Merck) 

10) Ammonia (NH3) (Merck) 

11) Metanol (Merck) 

4.5 Sterilisasi Bahan dan Alat 

Pada penelitian ini dilakukan sterilisasi terebih dahulu terhadap alat-alat 

yang akan digunakan. Sterilisasi alat menggunakan metode sterilisasi basah dan 

cara sterilisasi kering untuk menghilanhkan kemungkinan adanya kontaminasi 

mikroorganisme. 

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 untuk peralatan 

yang tahan api dalam waktu ± 20 detik dan alat-alat yang disterilkan 

menggunakan metode ini seperti ose, pinset, spatel, dan mulut tabung. 

2) Sterilisasi dengan oven pemanas. Sterilitasi dengan oven pemanas ini 

digunakan untuk sterilisasi peralatan gelas yang tidak berskala, seperti 

cawan petri,gelas piala, beaker glass, dan labu Erlenmeyer. Alat-alat yang 

disterilkan dimasukkan ke dalam oven setelah mencapai suhu antara  

150°C -160°C minimal selama 1 jam. 

4.5.2 Sterilisasi Basah  

Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan autoklaf. Peralatan yang 

disterilkan dengan sterilisasi basah diantaranya tabung reaksi, gelas ukur, 

Erlenmeyer, pipet tetes, cawan petri, penjepit, spatula, media agar dan seluruh alat 

dan bahan (kecuali ekstrak). Proses sterilisasi ini dilakukan pada suhu 121ºC 

selama 15 – 20 menit. 

4.6 Metode Penelitian  

4.6.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini bersifat eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui daya 

hambat dan mengindentifikasi golongan senyawa yang memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri S. aureus dari fraksi etil asetat daun Sirih Hijau secara 

in vitro dengan metode difusi cakram. Penelitian ini dilakukan dengan 
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menggunakan lima perlakuan yakni kelompok kontrol negatif (Tween 20%), 

kelompok kontrol positif (Amoxiclav 30 μg/disk), kelompok  uji satu yaitu 250 

mg/ml, kelompok uji dua 500 mg/ml, dan kelompok uji tiga 750 mg/ml. 

Penelitian ini melalui beberapa tahapan dengan menggunakan dua perlakuan yaitu 

sebagai berikut:  

1) Pengujian bakteri dengan pewarnaan Gram 

2) Pengujian antibakteri dengan metode difusi cakram 

4.6.2 Kerangka Operasional 
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4.7 Variabel Penelitian 

4.7.1 Variabel Terkait 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat yang 

dihasilkan oleh senyawa uji yang ditandai dengan adanya daerah bening di sekitar 

senyawa uji yang ada pada media agar sebagai parameter untuk menentukan 

hambat minimum senyawa dari fraksi etil asetat. 

4.7.2 Variabel Bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi fraksi etil asetat pada 

bakteri S. aureus. 

4.8 Prosedur Kerja 

4.8.1 Tahap Persiapan 

1) Sterilisasi Alat dan Bahan 

Cawan petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, penjepit, spatula, media Agar, 

dan seluruh alat dan bahan (kecuali ekstrak) yang akan digunakan 

disterilisasi di dalam autoklaf selama 15 menit dengan mengatur tekanan 

sebesar 15 dyne/cm
3
 (1 atm) dan suhu sebesar 121ºC setelah sebelumnya 

dicuci bersih, dikeringkan dan dibungkus dengan kertas. 

2) Persiapan Pembuatan Larutan Uji 

Pada penelitian ini persiapan konsentrasi larutan uji aktivitas bakteri 

akan digunakan metode difusi cakram dengan konsentrasi 250 mg/ml (1), 

500 mg/ml (2), 750 mg/ml (3). 

3) Pembuatan Larutan Uji 

Langkah-langkah pembuatan konsentrasi larutan uji dibuat untuk 

bakteri S. aureus, sebagai berikut:  

a. Ditimbang daun sirih hijau sebanyak 250 mg kemudian ditambahkan 

Tween 20% dan aquades steril sampai 1 ml, sehingga diperoleh 

konsentrasi larutan uji daun sirih hijau sebesar 250 mg/ml. 

b. Ditimbang daun sirih hijau sebanyak 500 mg kemudian ditambahkan 

Tween 20% dan aquades steril sampai 1 ml, sehingga diperoleh 

konsentrasi larutan uji daun sirih hijau sebesar 500 mg/ml. 
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c. Ditimbang daun sirih hijau sebanyak 750 mg kemudian ditambahkan 

Tween 20% dan aquades steril sampai 1 ml, sehingga diperoleh 

konsentrasi larutan uji daun sirih hijau sebesar 750 mg/ml. 

4. Preparasi Media 

Dalam penelitian ini media NaCl digunakan untuk pembuatan suspensi 

bakteri dan media Mueller Hinton Agar (MHA) untuk membiakkan bakteri 

dalam pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram. 

5. Pembuatan  Media NaCl 0,9% 

Pada penelitian ini digunakan suatu media yaitu NaCl 0,9% untuk 

pembuatan suspensi bakteri yang menggunakan aquadest steril dengan 

meremajakan bakteri sehari sebelum penggunaan. Pembuatan media NaCl 

0,9% dengan cara sebagai berikut: 

a. Ditimbang bahan sebanyak 0,45 gram untuk suspensi bakteri dan 1,8 

gram untuk larutan stok, kemudian dimasukkan kedalam scott bottle 

ditambah dengan aquadest sampai 50 ml untuk suspensi bakteri dan 200 

ml untuk larutan stok.  

b. Kemudian kedua larutan dihomogenkan dengan cara menggoyangkan 

scott bottle sampai NaCl terlarut. 

c. Setelah itu scott bottle yang telah berisi media NaCl 0,9% di sterilisasi 

dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121ºC.  

6. Pembuatan  Media Mueller Hinton Agar (MHA) 

Pembuatan media Mueller Hinton Agar (MHA) dilakukan dengan cara:  

a. Ditimbang bahan sebanyak 38 gram kemudian dilarutkan ke dalam 1 L 

aquadest pada Erlenmeyer dengan kapasitas 1 L (dengan komposisi 

media Mueller Hinton Agar yaitu Beef Extract 2 gram 

Acid Hydrolysate of Casein 17,5 Gram Starch 1,5 Gram Agar 17 Gram 

Aquadest 1 L pH akhir pada media Mueller Hinton Agar: 7,3 ± 0,1 pada 

suhu 25°C), 

b. Dipanaskan sampai mendidih, tunggu 1 menit untuk melarutkan media 

dengan meletakkan Erlenmeyer diatas hot plate kemudian masukkan 

magnetic stirer untuk mempercepat pelarutan sampai didapatkan 

larutan media menjadi berwarna kuning jernih. 
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c. Setelah itu Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil dan sterilkan 

dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Tunggu suhu 

sampai hangat-hangat kuku (45°C-50°C). Tuang ke dalam cawan petri 

steril secara aseptis di dalam LAF dan simpan pada suhu 2-8ºC. 

7. Peparasi Bakteri 

a. Bakteri yang sudah siap digunakan sebelumnya di uji pewarnaan Gram 

terlebih dahulu. 

b. Proses peremajaan bakteri diperoleh dari biakan murni sebanyak 1-2 

ose dari biakan murni, kemudian digoreskan bakteri tersebut pada 

permukaan media padat MHA secara satu arah. 

c. Biakan pada media padat lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 

37ºC. 

d. Kemudian setelah di inkubasi, diambil 1-2 ose bakteri yang telah 

diremajakan pada media padat MHA. 

e. Dilakukan pewarnaan Gram terhadap bakteri uji. 

f.     Diambil 4-5 ose bakteri uji hasil dari peremajaan bakteri. Kemudian 

dimasukkan kedalam scoott bottle yang telah berisi media NaCl 0,9% 

sebanyak 50 ml, kemudian digoyangkan hingga homogen. 

g. Koloni bakteri di ukur kekeruhannya dengan menggunakan alat 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nm hingga 

didapatkan nilai absorbansi 0,257 yang setara dengan standart 

McFarland 1 atau 3x10
8
 CFU/ml. 

h. Jika nilai absorbansi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan maka 

dilakukan pengenceran.  

i.     Setelah dilakukan pengenceran, maka absorbansi diukur kembali 

untuk membuktikan bahwa tingkat kekeruhan bakteri telah sama 

dengan standart yang telah ditentukan. 

8. Pewarnaan Bakteri Uji  

Pewarnaan bakteri uji yang dilakukan adalah pewarnaan Gram. 

Perwarnaan bakteri dilakukan untuk identifikasi dan untuk memastikan 

bahwa tidak ada kontaminan pada kultur kerja. Langkah untuk pewarnaan 

bakteri uji adalah sebagai berikut: 
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a. Objek kaca yang digunakan dibersihkan dengan alkohol 96% dan 

dikeringkan. 

b. Ditambahkan aquadest 1 tetes di atas objek kaca, dan ambil biakan 

bakteri yang akan dilakukan pewarnaan dengan ose steril (biakan 

bakteri yang diambil 1 koloni). 

c. Diratakan biakan bakteri di permukaan objek kaca yang telah berisi 

aquadest dengan gerakan melingkar. 

d. Dibiarkan apusan mengering di udara, dan dilakukan fiksasi dengan api 

bunsen (lewatkan di atas api 2-3 kali). 

e. Setelah kering, yang 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 kertas penghisap (tissue) 

f.     Diamati di bawah mikroskop (perbesaran 100 x 10). Bakteri yang 

tetap berwarna ungu digolongkan kedalam bakteri Gram positif. 

Sedangkan bakteri Gram negatif dengan penggunaan Safranin akan 

berwarna merah. 

4.8.2 Tahap Pengujian  

1) Uji Daya Hambat Bakteri dengan Metode Difusi Cakram 

Prosedur pengujian bakteri S. aureus secara difusi cakram dilakukan 

secara aseptis di dalam Laminar Air Flow (LAF) dan masing-masing bakteri 

ditanam pada media MHA yang berbeda dengan replikasi 3 kali dengan cara 

kerja sebagai berikut:  

a. Disiapkan larutan uji fraksi etil asetat daun sirih hijau dengan  

masing-masing konsentrasi yaitu 250 mg/ml (1), 500 mg/ml (2), dan 750 

mg/ml (3) yang telah dimasukkan ke dalam eppendrof. 

b. Disiapkan kontrol positif (Amoksisilin 30 μg) dan kontrol negatif 

(Aquadest dan Tween 20 %). 

c. Dilakukan peremajaan bakteri dan preparasi media sehari sebelumnya. 
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d. Disiapkan larutan uji kemudian di pipet 10 μL dengan konsentrasi yang 

telah ditentukan (konsentrasi 1,2, dan 3) kemudian di teteskan pada 

kertas cakram kosong berdiameter 6 mm diletakkan di atas cawan petri 

kosong. Penetesan di lakukan sampai cakram jenuh (8-10 kali 

penetesan). 

e. Dikeringkan dengan oven suhu 40ºC selama 10 menit tiap setelah 1 kali 

penetesan. Perlakuan ini dilakukan sampai akhir penetesan. 

f.     Untuk larutan kontrol negatif digunakan aquadest dan Tween 20% 

diperlakuan sama dengan larutan uji dan di oven suhu 40ºC selama  

10 menit. 

g. Selanjutnya dilakukan penanaman bakteri pada medium agar (MHA) 

untuk pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram. 

h. Diambil bakteri dalam suspensi dengan kadar 3x10
8
 CFU/ml 

menggunakan cotton swab. 

i.     Diratakan dengan menggoreskan pada media MHA secara merata 

dan satu arah. Lalu ditanam cakram berisi larutan uji konsentrasi 250 

mg/ml (1), 500 mg/ml (2),  750 mg/ml (3), kontrol positif dan kontrol 

negatif pada media MHA sesuai dengan keteragan gambar dibawah. 

j.     Media yang telah siap dengan bakteri dan cakram kemudian 

diinkubasi pada suhu 37ºC dengan waktu 18 jam. 

k. Pengujian senyawa antibakteri dilakukan untuk melihat adanya 

diameter zona (area) bening disekitar cakram. Zona hambat yang 

terbentuk diukur dengan penggaris dalam satuan millimeter (mm). 

l.     Selain dilakukan pengukuran zona hambat kemudian dilakukan 

pewarnaan Gram pada bakteri yang tumbuh pada media.  

m. Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dengan metode 

difusi cakram dengan replikasi sebanyak 3 kali. 
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Gambar 4.2 Bagan Prosedur Pengujian Antibakteri dengan Metode Difusi 

Cakram Pemisahan Senyawa dengan KLT 

4.9 Pemisahan Senyawa dengan KLT 

4.9.1 Optimasi Eluen 

 Hasil dari ekstrak daun sirih hijau fraksi etil asetat di timbang sebanyak 50 

mg, ditambah dengan 5ml HCL 2N, di didihkan selama 50 menit dengan mulut 

tabung di tutup menggunakan corong berisi kapas yang telah dibasahi dengan air. 

Setelah dingin, ditambah dengan NH4OH pekat sampai basa kemudian diekstraksi 

dengan 5 ml n-heksana sebanyak dua kali, dan larutan disentrifuge. Kemudian 

diambil fase n-heksan dan diuapkan hingga tersisa 1/3 dari volume awal. Setelah 

itu, totolkan pada plat KLT sebanyak 1 kapiler (5µL) kemudian di eluasi dengan 

berbagai fase gerak. 

 Pemilihan eluen n-heksan dan etil asetat dikarenakan kedua eluen tersebut 

memiliki stabilitas tinggi serta viskositas yang rendah, selain itu eluen tersebut 

jika dikombinasi memberikan selektivitas yang baik khususnya jika senyawa yang 

250 

mg/ml 

500 mg/ml 

750 mg/ml Kontrol Negatif 

Aqua + Tween 80 20% 

Kontrol Positif 

Amoksisilin 30 μg  

Cawan petri yang berisi bakteri   

S. Aureus dan media 

Diinkubasi selama 18-24 jam 

Diukur zona hambat 

Dilakukan replikasi sebanyak tiga kali pada masing-

masing konsentrasi ekstrak yang diuji 

Jarak cakram 

dengan tepi 

plate tidak 

kurang dari  

1,5 cm dan 

jarak antar 

cakram tidak 

kurang dari  

2,5 cm 



55 
 

di teliti ialah senyawa semi polar. Eluen di pilih dengan berbagai macam 

kosentrasi yang bertujuan agar hasil kromatografi berjalan dengan baik. Eluen 

juga dibuat dalam bentuk kombinasi agar tidak memberikan hasil yang bervariasi.  

1) Fase diam : silica gel TLC 60 F254 

2) Optimasi fase gerak  

a. n-heksana: Etil asetat  (3:7) 

b. n-heksana: Etil asetat  (6:4) 

c. n-heksana: Etil asetat  (8:2) 

d. n-heksana: Etil asetat  (7:3) 

e. Etil asetat: Kloroform  (5:5) 

f. n-heksana: Etil asetat   (6,5:3,5) 

g. n-heksana: Etil asetat   (7,5:2,5) 

4.9.2 Identifikasi Komponen Senyawa 

 Komponen senyawa yang sudah dipisahkan dengan metode KLT maka 

dilakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada fraksi etil 

asetat daun sirih hijau sebagai berikut : 

1) Alkaloida  

 Penampak noda : Pereaksi dragendorf (noda berwarna jingga) 

2) Flavonoida 

 Penampak noda  : uap amonia atau asam sulfat 10% (noda berwarna kuning 

intensif) 

3) Polifenol 

 Penampak noda  : Pereaksi FeCl3 (noda berwarna hitam) 

4) Saponin 

Penampak noda   : Pereaksi Anisaldehid Asam sulfat (noda berwarna merah 

ungu,ungu) 

5) Antrakinon 

 Penampak noda : Pereaksi KOH 10% dalam metanol (noda kuning, kuning 

coklat, merah ungu atau hijau ungu) 
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4.10 Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan pengamatan 

terhadap pengukuran diameter zona hambat daerah berwarna bening dari  

masing-masing konsentrasi pada fraksi etil asetat daun Sirih Hijau terhadap 

bakteri S. aureus.  

 

 

 

 

 


