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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

untuk isolasi bakteri Vibrio dan penelitian eksperimen untuk uji 

potensi antibakteri. Jenis penelitian deskriptif digunakan karena 

dapat secara mendalam mendapatkan informasi mengenai suatu 

objek sedangkan penelitian eksperimen digunakan karena variabel 

bebas dapat dimanipulasi, kelompok eksperimen dapat dikontrol, 

situasi penelitian dapat diatur dan digunakan kelompok kontrol 

sebagai pembanding sehingga relasi hubungan sebab akibat dapat 

ditentukan tanpa adanya gangguan faktor lainnya (Yusuf, 2016).  

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 

2018 di Laboratorium Riset Bioteknologi Departemen Pendidikan 

Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pengambilan sampel kulit 

akar mangrove Rhizophora apiculata dan Avicennia alba dilakukan 

di Hutan Mangrove Cagar Alam Leuweung Sancang, Kecamatan 

Cibalong, Kabupaten Garut sedangkan pengambilan sampel air 

tambak udang untuk isolasi bakteri Vibrio diambil dari Tambak 

Udang Haji Buntara, Ujung Kulon, Desa Ujung Jaya, Kabupaten 

Pandeglang, Banten. Lokasi pengambilan sampel ditunjukkan pada 

Gambar 3.1 dan 3.2. 
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Pengambilan Sampel Kulit Akar 

Mangrove; tanda lokasi hijau: lokasi pengambilan sampel kulit 

akar A. alba; tanda lokasi biru: lokasi pengambilan sampel kulit 

akar R. apiculata 

 
Gambar 3.2 Peta Lokasi Pengambilan Sampel Air Tambak Udang 

Vaname; tanda lokasi abu-abu: lokasi pengambilan sampel air 

tambak udang Vaname, Ujung Kulon  

(Sumber: www.gpsvisualizer.com) 

 

3.3 Alat dan Bahan  

3.3.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci 

tercantum dalam Lampiran 1.  
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3.3.2 Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan secara rinci tercantum dalam 

Lampiran 1 sedangkan prosedur pembuatan media dan reagen 

terlampir pada Lampiran 2. Pembuatan media merujuk pada buku 

Media for Environmetal Microbiology 2nd edition (Atlas, 2005).  

 

3.4 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Rancangan 

General Factorial design 2 x 4 x 7 dengan analisis multiway 

factorial (Zar, 1984) menggunakan tiga faktor perlakuan 

independent yaitu jenis kulit akar tumbuhan mangrove (dua 

perlakuan), jenis konsentrasi ekstrak (lima perlakuan) ditambah 

kontrol pelarut DMSO & kontrol positif antibiotik Oxytetracycline, 

dan jenis bakteri (empat perlakuan) terhadap variabel dependen 

yaitu besarnya diameter daya hambat yang terbentuk. Dengan 

demikian terdapat 56 kombinasi dari ke-3 faktor perlakuan. Denah 

rancangan penelitian disajikan pada Tabel 3.1.  

 

 

 

Tabel 3.1  

Denah Rancangan Penelitian  

 

a1 a2 

b1 b2 b3 b4 b1 b2 b3 b4 

c1 a1 b1 c1 a1 b2 c1 a1 b3 c1 a1 b4 c1 a2 b1 c1 a2 b2 c1 a2 b3 c1 a2 b4 c1 

c2 a1 b1 c2 a1 b2 c2 a1 b3 c2 a1 b4 c2 a2 b1 c2 a2 b2 c2 a2 b3 c2 a2 b4 c2 

c3 a1 b1 c3 a1 b2 c3 a1 b3 c3 a1 b4 c3 a2 b1 c3 a2 b2 c3 a2 b3 c3 a2 b4 c3 

c4 a1 b1 c4 a1 b2 c4 a1 b3 c4 a1 b4 c4 a2 b1 c4 a2 b2 c4 a2 b3 c4 a2 b4 c4 

c5 a1 b1 c5 a1 b2 c5 a1 b3 c5 a1 b4 c5 a2 b1 c5 a2 b2 c5 a2 b3 c5 a2 b4 c5 

c6 a1 b1 c6 a1 b2 c6 a1 b3 c6 a1 b4 c6 a2 b1 c6 a2 b2 c6 a2 b3 c6 a2 b4 c6 

c7 a1 b1 c7 a1 b2 c7 a1 b3 c7 a1 b4 c7 a2 b1 c7 a2 b2 c7 a2 b3 c7 a2 b4 c7 

 
Keterangan : 

a1= ekstrak Rhizophora apiculata c1= ekstrak konsentrasi 2400 ppm 

a2= ekstrak Avicennia alba  c2= ekstrak konsentrasi 2700 ppm 
b1= Isolat Vibrio 1 c3= ekstrak konsentrasi 3000 ppm 

b2= Isolat Vibrio 2 c4= ekstrak konsentrasi 3300 ppm 

b3= Isolat Vibrio 4 c5= ekstrak konsentrasi 3600 ppm  
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b4= Isolat Vibrio 5 c6= kontrol Oxytetracycline 500ppm  

  c7= Kontrol pelarut DMSO 

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kulit akar R. 

apiculata dan A. alba yang terdapat pada hutan mangrove C.A 

Leuweung Sancang, sedangkan sampelnya adalah kulit akar R. 

apiculata dan A. alba yang dapat tercuplik. Selanjutnya sampel 

dijadikan ekstrak dengan beberapa konsentrasi untuk melihat 

potensi antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Vibrio 

spp. (wild type) penyebab penyakit Vibriosis pada udang. 

    

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Pra-penelitian 

3.6.1.1 Penentuan lokasi pengambilan sampel kulit akar mangrove 

dan air tambak udang 

Penentuan lokasi dilihat dari keadaan, keragaman serta 

kondisi ekosistem mangrove yang masih baik yaitu berada di hutan 

mangrove Cagar Alam Leuweung Sancang, Kecamatan Cibalong, 

Kabupaten Garut, sedangkan untuk pengambilan air tambak, 

diambil dari tambak udang Vaname intensif yang memiliki proses 

pembudidayaan secara berkelanjutan yaitu berada di Tambak 

Udang Haji Buntara Ujung Kulon, Desa Ujung Jaya, Kabupaten 

Pandeglang, Banten. 

 

 

3.6.1.2 Sampling Sampel Mangrove  

Pada saat pra-penelitian, dilakukan pemilihan lokasi 

sampling akar mangrove berdasarkan jenis mangrove yang 

diinginkan. Setelah ditentukan lokasi sampling untuk pencuplikan 

akar mangrove, letak koordinat lokasi di save pada GPS essensial. 

Dilakukan pengukuran akar (keliling akar, tebal kulit akar, dan 

jenis akar yang dipilih). Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

variansi yang mempengaruhi perbedaan metabolit sekunder pada 

kulit akar. Hasil pengukuran secara rinci terlampir pada Lampiran 

3.  
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Kulit akar Rhizophora apiculata dicuplik dengan cara tidak 

mengambilnya pada satu lingkaran penuh akar tetapi setengah 

lingkaran. Hal ini dilakukan agar proses transport dan metabolisme 

masih dapat terjadi melalui setengah bagian lainnya walaupun 

mangrove mengalami luka karena pengambilan kulit akar. 

Pengambilan sampel dilakukan secara random tidak dilakukan 

pengambilan sampel hanya dari satu pohon saja. Pada mangrove 

Avicennia alba dilakukan pencuplikan akar untuk keseluruhan 

bagian akar, tidak hanya kulitnya. Hal ini dikarenakan pemisahan 

kulit akar dengan korteks akar sulit dilakukan sehingga agar lebih 

efisien terhadap waktu akar diambil secara keseluruhan.  

Pada saat pra-penelitian dilakukan pencuplikan kulit akar 

sebanyak ±200g untuk melihat susut pengeringan atau jumlah 

kadar air dalam sampel. Hal ini dilakukan agar pada saat 

pencuplikan sampel penelitian tidak terjadi kekurangan sampel. 

Dilakukan juga pengukuran parameter lingkungan selama 

pengeringan sampel kulit akar mangrove. Data kadar air pada 

sampel dan perhitungan susut pengeringan serta data pengukuran 

parameter lingkungan saat pengeringan terlampir pada Lampiran 3.  

3.6.1.3 Isolasi Vibrio spp.  

Proses pra-penelitian isolasi Vibrio spp. dilakukan dengan 

konfirmasi air tambak terlebih dahulu apakah air mengandung 

bakteri Vibrio spp. Hal ini dilakukan dengan cara memasukan 0,1 

mL air tambak kedalam cawan petri kemudian ditambahkan 

medium Thiosulfat Citrate Bile Salt (TCBS) dalam keadaan hangat 

±40ºC sebanyak 12 mL duplo. Medium ini merupakan medium 

selektif bakteri Vibrio spp. Kemudian cawan di inkubasi pada suhu 

30±2ºC selama 24-48 jam. Setelah terjadi pertumbuhan pada 

medium TCBS dengan koloni berwarna hijau/kuning maka dapat 

dipastikan bahwa sampel air tambak mengandung bakteri Vibrio 

spp. Setelah itu dilakukan isolasi bakteri secara benar melalui 

pengenceran sampel air. Data hasil pra-penelitian isolasi bakteri 

terlampir pada Lampiran 3.   

Proses konfirmasi bakteri seperti di atas juga dilakukan 

terhadap air laut Sancang yang diambil pada tiga lokasi berbeda 
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yaitu dekat mangrove, jauh dari mangrove dan muara. Hal ini 

dilakukan untuk membuktikan apakah bakteri Vibrio terdapat 

secara bebas di air laut khususnya pada Pantai Sancang. Data hasil 

pra-penelitian isolasi air Sancang terlampir pada Lampiran 5.   

3.6.1.4 Uji Aktibakteri  

Pada pra-penelitian pertama dilakukan pengujian antibakteri 

menggunakan 5 konsentrasi ekstrak (600ppm, 700ppm, 800ppm, 

900ppm, 1000ppm) dan kontrol positif antibiotic Oxytetracycline 1 

mg/ml, serta kontrol pelarut DMSO. Hasil pra-penelitian pertama 

terlampir pada Lampiran 3. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada 

penghambatan atau zona bening yang terbentuk sehingga dilakukan 

pra-penelitian kedua dengan penaikan konsentrasi menjadi 3 kali 

lipat lebih besar dari konsentrasi pra-penelitian pertama. Hasil pra-

penelitian kedua terlampir pada Lampiran 3. Hasil pengamatan 

menunjukkan dengan adanya kenaikan konsentrasi memperlihatkan 

adanya zona hambat yang terbentuk sehingga konsentrasi yang 

digunakan dalam penelitian sesuai dengan konsentrasi pra-

penelitian kedua.  

 

3.6.2 Tahap Penelitian 

3.6.2.1 Persiapan Alat dan Bahan  

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan pada penelitian sesuai 

dengan yang tertera pada Lampiran 1 dipersiapkan, dicuci bersih, 

dikeringkan. Alat dan bahan yang perlu disterilkan, dibungkus 

menggunakan plastik antipanas dan disterilisasi menggunakan 

autoklaf dengan suhu 121◦C, tekanan 1 atm dalam waktu 15 menit. 

Setelah itu peralatan disimpan dalam keadaan steril. Bahan yang 

harus melalui proses sterilisasi seperti untuk pembuatan medium 

isolasi dan kultur murni, uji biokimia dipersiapakan dan 

disterilisasi bersama alat, sedangkan bahan yang tidak dapat di 

sterilisasi seperti Thiosulfat Citrate Bile Salt (TCBS) dilakukan UV 

pada Laminar air flow selama 1 jam dengan akuades terlebih 

dahulu disterilisasi.   
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3.6.2.2 Pengukuran Parameter Lingkungan  

Pada lokasi pengambilan sampel kulit akar mangrove 

Rhizophora apiculata dan Avicennia alba yang sudah ditentukan 

titik koordinatnya pada peta Gambar 3.1, data parameter 

lingkungan berupa suhu air, suhu udara, suhu sedimen, pH air, pH 

sedimen, salinitas, dan DO diukur dengan 3 kali pengulangan 

sebagai data pendukung dalam penelitian.  

3.6.2.3 Pengambilan Sampel Kulit Akar Mangrove  

Teknik pengambilan sampel dilakukan sesuai cara 

pengambilan dan pengelolaan simplisia menurut Departemen 

Kesehatan RI (1985) dengan sedikit modifikasi. Sampel kulit akar 

mangrove R. apiculata dan A. alba diukur sesuai dengan ciri-ciri 

yang telah didapatkan saat pra-penelitian, kemudian dicuplik atau 

dikelupas dari akar menggunakan pisau dan golok yang sudah 

dibersihkan dengan alkohol 70%. Sampel diambil ±500g untuk 

kedua jenis mangrove kemudian dicuci bersih untuk 

menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada sampel, 

kemudian dimasukan ke plastik sampel dan dibawa ke 

laboratorium. 

3.6.2.4 Proses Pembuatan Serbuk Kulit Akar 

Proses pembuatan serbuk sampel mengikuti metode yang 

dilakukan Joel & Bhimba (2010) dan Bakshi & Chaudhuri (2014). 

Sampel yang telah dicuplik dari hutan mangrove C.A Leuweung 

Sancang dipindahkan pada baki pengeringan di dalam 

laboratorium. Sampel dikeringkan selama 12-15 hari dengan 

kondisi disesuaikan dengan pra-penelitian dalam kondisi gelap, hal 

ini dilakukan untuk mencegah terjadinya fotolisis dan degradasi 

senyawa karena panas. Setelah 7-10 hari dikeringkan, dilakukan 

penimbangan. Jika dalam 3-5 hari berturut-turut beratnya tetap atau 

bersisa <10% kadar air maka sampel dapat dilanjutkan pada proses 

desizing.  

Proses desizing sampel dilakukan dengan memperkecil 

ukuran sampel menggunakan pisau kemudian dihaluskan 

menggunakan blender dan disaring menggunakan saringan 100 
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mesh. Serbuk yang dihasilkan, ditimbang dengan timbangan 

analitik dan disimpan di dalam wadah kedap udara. 

3.6.2.5 Proses Ekstraksi Kulit Akar Mangrove  

Proses ekstraksi serbuk kulit akar mangrove dilakukan 

berdasarkan metode Behbahani dkk. (2017) yang telah 

dikombinasikan dengan metode Chan (2017). Ekstraksi dilakukan 

dengan metode maserasi yakni perendaman sampel dengan 

menggunakan pelarut tertentu pada suhu kamar. Sampel serbuk 

sebanyak ±50g dimasukkan ke dalam gelas kimia kemudian 

direndam dengan etanol 96% sebanyak 300 mL, perbandingan 

sampel dengan pelarut etanol ialah 1:6 (w/v). Perendaman sampel 

dilakukan selama 24 jam, setelah itu sampel di-shaker selama 1 

jam dengan kecepatan 154 rpm. Hasil maserasi/perendaman 

sampel kemudian disaring mengunakan kertas Whatmann filter 

No.1 dan dipisahkan menggunakan corong sehingga maserat/filtrat 

dan residunya terpisah.  

Maserat yang didapatkan kemudian disimpan di dalam 

freezer 4ºC sedangkan residu yang tersisa diremaserasi kembali 

dengan etanol 96% yang baru sebanyak volume awal. Setelah 24 

jam perendaman, dilakukan kembali shaker selama 1 jam dan 

penyaringan. Maserat diambil dari freezer dan disatukan dengan 

maserat hari ke-2. Seluruh hasil maserat berupa Crude extract 

ditimbang terlebih dahulu kemudian diuapkan dengan rotary 

vacuum evaporator kecepatan 150 rpm pada suhu 50±20C 

(Janmanchi, dkk. 2017). Ekstrak pekat atau pasta yang didapatkan 

ditimbang kembali untuk menetapkan nilai rendemen ekstrak. 

Pasta kemudian dilarutkan dengan pelarut Dimethyl Sulfoxide 

(DMSO) untuk dibuat stok konsentrasi 100%. Tahapan ekstraksi 

ini dilakukan pada ke-2 sampel kulit akar mangrove. Pasta yang 

telah dilarutkan menjadi konsentrasi 100% dapat disimpan pada 

freezer suhu 4◦C dalam keadaan tertutup, dilapisi aluminium foil 

dan diwrap sampai akan digunakan pada proses selanjutnya. 

3.6.2.6 Isolasi Bakteri Vibrio dari Air Tambak Udang 

Pengambilan sampel air tambak dilakukan pada kolam 

utama tambak udang Vaname intensif. Air tambak dimasukan ke 
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dalam botol steril ±25 mL sebanyak 3 buah kemudian dibawa ke 

laboratorium. Metode yang digunakan untuk proses isolasi 

mengacu pada SNI 01-2332.5-2006 tentang Cara uji mikrobiologi-

Bagian 5: Penentuan Vibrio parahaemolyticus pada produk 

perikanan dengan sedikit modifikasi dari buku Mikrobiologi 

dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan (Supardi & Sukamto, 

1999).  

Proses isolasi bakteri Vibrio dari air tambak udang Vaname 

dilakukan dengan mengambil 1 mL air tambak dari botol sampel 

secara aseptik dan dimasukkan ke dalam tabung pengenceran berisi 

NaCl 3% sebanyak 9 mL kemudian divortex. Suspensi yang 

terbentuk merupakan suspensi pengenceran 10-1. Kemudian dari 

suspensi 10-1 diambil kembali 1 mL dan dimasukan ke dalam 

tabung berisi NaCl 3% sebanyak 9 mL yang baru, divortex dan 

suspensi yang terbentuk merupakan suspensi pengenceran 10-2, 

begitu seterusnya hingga didapatkan pengenceran 10-4. Dari setiap 

tabung suspensi pengenceran, 10-1 hingga 10-4 diambil 0,1 mL dan 

dimasukan ke dalam cawan petri kemudian ditambahkan medium 

Thiosulfate Citrate Bile Salt (TCBS) agar ±12ml, diputar angka 

delapan untuk meratakan, dan biarkan membeku. Setelah itu 

masukan cawan petri yang telah diinokulasi air tambak ke dalam 

inkubator 30±2ºC selama 24-48 jam dalam posisi terbalik. Setelah 

itu diamati koloni yang tumbuh. Setiap koloni yang dianggap 

berpotensi sebagai bakteri Vibrio dimurnikan kembali. Setelah 

didapatkan koloni tunggal yang benar-benar murni, koloni di kultur 

pada medium Alkali Peptone Agar (APA) dan diidentifikasi 

dengan tahapan Presumptive Identification dan Confirmation of 

Identification. 

3.6.2.7 Identifikasi Bakteri Vibrio  

1) Presumptive Identification  

Pada tahap Presumptive Identification dilakukan 

pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan 

makroskopis berdasarkan morfologi koloni merujuk pada buku 

Isolasi dan Identifikasi Bakteri Klinik (Soemarno, 2000), ciri 

morfologi koloni bakteri yang diamati berupa bentuk koloni, warna 
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koloni, warna medium, diameter koloni, kenaikan permukaan 

(elevasi) dan tepian.  

Pengamatan mikroskopis berdasarkan pewarnaan Gram 

merujuk pada buku Microbiology a Laboratory Manual, 9th ed. 

(Cappucino & Sherman, 2011) dengan cara kaca objek dibersihkan 

dengan kapas beralkohol kemudian diteteskan akuades. Jarum 

inokulasi dipijarkan kemudian diambil satu ose isolat, dioleskan 

pada objek gelas yang telah ditetesi akuades hingga suspensi 

tersebar. Sediaan dikeringkan dengan melewatkan kaca objek ke 

atas api secara cepat/ditunggu mengering. Kemudian sediaan 

diwarnai dengan prinsip pewarnaan Gram, dan amati di bawah 

mikroskop. Bakteri Gram positif terlihat berwarna ungu sedangkan 

bakteri Gram negatif berwarna merah muda. Hasil identifikasi 

dimasukan pada tabel dengan format yang telah disajikan pada 

Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Buku yang digunakan dalam identifikasi 

adalah Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, 8th ed. 

(Holt, dkk. 1994), Isolasi dan Identifikasi Bakteri Klinik 

(Soemarno, 2000) serta Bergey’s Manual of Systematic of 

Archaea and  Bacteria: Vibrio  (e-book)(Farmer, dkk. 2005). 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Format Identifikasi Morfologi Koloni Bakteri Vibrio spp. 
Kode 
Isolat 

Morfologi Koloni 

Bentuk Tepian Elevasi Warna Medium Warna 

media 

Diameter 

        

Tabel 3.3  

Format Identifikasi Morfologi Sel Bakteri Vibrio spp. 
Kode 
Isolat 

Morfologi Sel Dokumentasi 

Bentuk Rangkaian Warna Gram KOH 
4% 
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2) Confirmation of Identification 

Setelah melalui tahap Presumptive Identification pengujian 

dilanjutkan pada tahap konfirmasi yaitu dengan melakukan uji 

aktifitas biokimia. Isolat bakteri yang berhasil melalui Presumptive 

Identification kemudian di uji aktivitas biokimianya. Uji aktivitas 

biokimia merujuk pada buku Microbiology a Laboratory 

Manual, 9th ed. (Cappucino & Sherman, 2011) berupa; 

a) Fermentasi gula-gula  

Bakteri diinokulasi pada satu tabung reaksi berisi medium 

bcp D-glukose dan tabung Durham, satu tabung reaksi berisi 

medium bcp D-manitol dan tabung Durham, satu tabung reaksi 

berisi medium bcp sukrosa dan tabung Durham, dan satu tabung 

reaksi berisi medium bcp laktosa dan tabung Durham. Medium 

yang telah diinokulasi kemudian diinkubasi selama 1x24 jam pada 

suhu 30±2oC, diamati perubahan warna pada medium dan ada atau 

tidaknya gelembung udara pada tabung Durham. Perubahan warna 

dari ungu menjadi kuning memperlihatkan hasil positif sedangkan 

tidak adanya perubahan warna menunjukkan hasil negatif.  

b) H2S 

Bakteri yang telah diremajakan selama ±24 jam diinokulasi 

ke dalam medium Sulfate Indol Motily (SIM) agar dengan cara 

ditusuk dan diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 30±2oC. 

Kemudian diamati perubahan warna medium dari kuning menjadi 

kehitaman. 

c) Indol 

Bakteri yang telah diremajakan selama ±24 jam, 

diinokulasikan pada medium Sulfate Indol Motily (SIM) agar 

dengan cara ditusuk dan diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 

30±2oC. Setelah diinkubasi, medium diteteskan 3-5 tetes reagen 

Kovacks. Hasil positif menunjukkan terbentuknya cincin merah 

pada permukaan medium dan hasil negatif menunjukkan warna 

kuning atau cokelat pada permukaan medium. 

d) Katalase 



35 

 

 
Julia Francesca Nainggolan, 2018 
POTENSI ANTIBAKTERI EKSTRAK KULIT AKAR Rhizophora apiculata DAN 
Avicennia alba TERHADAP BAKTERI PENYEBAB PENYAKIT VIBRIOSIS PADA 
UDANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

Pada pengujian katalase, larutan H2O2 diteteskan pada 

sebanyak satu tetes dan diinokulasi satu ose isolat bakteri kaca 

objek yang berisi larutan H2O2. Hasil positif apabila terdapat busa 

atau gelembung-gelembung gas. 

e) Methyl-Red 

Bakteri diinokulasi pada medium MR-VP lalu diinkubasi 

selama 24 jam pada suhu 30±2oC selanjutnya ditetesi reagen 

methyl-red sebanyak lima tetes. Diamati perubahan warna medium. 

Hasil positif menunjukkan medium berubah warna menjadi warna 

merah dari kuning bening. 

f) Motilitas  

Diambil satu ose bakteri kemudian diinokulasikan pada 

medium Sulfate Indol Motily (SIM) agar dengan cara ditusuk. 

Medium diinkubasi pada suhu 30±2oC selama 18-24 jam. Bakteri 

motil akan memperlihatkan warna yang keruh pada medium. 

g) Oksidase 

Bakteri yang telah diremajakan selama ±24 jam dengan 

menggunakan jarum inokulasi dioleskan pada selembar ketas/setrip 

pengujian oksidase. Hasil positif jika kertas/setrip menunjukkan 

warna ungu atau hitam. 

h) Pemecahan Gelatin  

Bakteri diinokulasi pada medium nutrient gelatin dengan 

cara ditusuk lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30±2oC. 

Setelah diinkubasi, tabung dimasukkan pada freezer dengan suhu 

4oC selama 30 menit. Hasil positif menunjukkan medium tetap cair 

walaupun telah didinginkan pada freezer. 

i) Reduksi Nitrat 

Bakteri diinokulasi pada medium nitrat broth lalu 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30±2oC. Tabung kemudian 

ditetesi larutan asam sulfanilat dan α-naftilamine sebanyak lima 

tetes, kocok homogen dan amati perubahan warna medium. Hasil 

positif menunjukkan warna medium berubah menjadi merah, jika 

tidak berubah warna maka tambahkan Zink powder. Jika hasil 

pemberian Zink powder menunjukkan perubahan warna menjadi 

putih maka hasil positif tetapi jika setelah ditetesi asam sulfanilat 
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dan α-naftilamine dan Zink powder warna berubah jadi merah 

maka hasil negatif. 

j) Simons Sitrat 

Bakteri diinokulasi pada medium Simons sitrat sebanyak 

satu ose lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30±2oC. Hasil 

positif menunjukkan warna medium berubah dari hijau menjadi 

biru sedangkan hasil negatif tidak menunjukkan adanya perubahan 

warna.  

k) Tumbuh pada suhu 4ºC, 20ºC, 30ºC, 35ºC, 40ºC 

Bakteri diinokulasi pada lima tabung reaksi berisi medium 

Alkali Peptone Agar (APA) miring kemudian diinkubasi selama 

1x24 jam pada suhu 4ºC, 20ºC, 30ºC, 35ºC, 40ºC, kemudian 

diamati ada tidaknya pertumbuhan bakteri pada suhu tersebut. 

l) Tumbuh pada NaCl 0%, 3%, 6%, 8%, 10% 

Bakteri diinokulasi pada lima tabung reaksi berisi larutan 

NaCl 0%, 3%, 6%, 8%, 10% murni kemudian diinkubasi pada suhu 

30±2oC. Setelah itu, dilakukan pengukuran nilai absorbansi 

menggunakan spektrofotometer dengan blangko larutan NaCl 0%, 

3%, 6%, 8%, 10% tanpa diinokulasi bakteri.  

m) Uji O/F  

Bakteri diinokulasikan ke dalam dua tabung berisi medium 

Oxidatif-fermentatif (O/F) yang mengandung 1% glukosa dengan 

cara ditusuk. Satu tabung ditutup dengan paraffin cair sedangkan 

yang lain tidak. Medium diinkubasi pada suhu 30±2oC selama 24-

48 jam. Jika medium yang ditutup paraffin cair tidak menunjukkan 

perubahan warna maka bersifat oksidatif, jika ke-2 tabung berubah 

warna menjadi kuning dari biru/hijau maka bersifat fermentatif, 

jika ke-2 tabung tidak mengalami perubahan warna maka bakteri 

tersebut tidak memfermentasi glukosa.  

n) Voges-Proskauer 

Bakteri diinokulasi pada medium MR-VP lalu diinkubasi 

selama 24 jam pada suhu 30±2oC selanjutnya ditetesi reagen Barits 

A dan Barits B sebanyak lima tetes. Kemudian ditunggu ±5 menit 

diamati terbentuknya cincin warna pada medium. Hasil positif 

menunjukkan adanya cincin berwarna merah kecoklatan. 
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Hasil identifikasi dimasukan ke dalam tabel dengan format 

yang telah disajikan pada Tabel 3.4 dan format perbandingan 

dengan buku referensi disajikan pada Tabel 3.5. 

 

 

 

Tabel 3.4  

Format Uji Aktivitas Biokimia Bakteri Vibrio spp. 
Parameter Indikator Isolat 

Positif Negatif 1 2 3 4 

       

       

 

Tabel 3.5  

Format Perbandingan Aktivitas Biokimia ke-4 Bakteri Vibrio 

dengan referensi Buku Bergey’s Manual of Determinative 

Bacteriology dan e-book Bergey's Manual of Systematics of 

Archaea and Bacteria: Vibrio 
Parameter Referensi Isolat 

1 

Referensi Isolat 

2 Buku 1 Buku 2 Buku 1 Buku 2 

       

       

 

3.6.2.8 Pembuatan Kurva Tumbuh Bakteri  

Pembuatan kurva tumbuh bakteri merujuk pada buku 

Microbiology a Laboratory Manual, 9th ed. (Cappucino & 

Sherman, 2011) dengan kombinasi metode Faturrahman dan 

Widiyanti (2012). Bakteri uji dikultivasi terlebih dahulu dengan 

menginokulasikan satu ose bakteri yang diambil dari biakan bakteri 

murni ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi 10 mL medium Alkali 

Peptone Water (APW), kemudian dishake selama lima menit dan 

diinkubasi pada waterbath shaker suhu 30±2ºC selama ±20 jam 

dengan kecepatan 120 rpm. Setelah proses inkubasi selesai, biakan 

bakteri yang telah diaktivasi dimasukan ke dalam labu Erlenmeyer 

yang berisi 90 mL medium Alkali Peptone Water (APW) dan 

dihomogenkan selama lima menit menggunakan waterbath shaker. 
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Dengan menggunakan metode turbidimetri, setiap interval 2 jam 

kultur diukur menggunakan spectrophotometer dengan panjang 

gelombang 600nm. Kegiatan tersebut dilakukan hingga 24 jam, 

kultur terus diinkubasi pada waterbath shaker suhu 30±2ºC dengan 

kecepatan 120 rpm. Kurva tumbuh didapat dari hubungan nilai 

absorbansi (Sumbu Y) dan waktu (Sumbu X). Melalui kurva 

tumbuh tersebut dapat diketahui umur biakan saat mencapai fase 

log beserta laju pertumbuhan dan waktu regenerasinya sehingga 

umur inokulum untuk uji antibakteri dapat ditentukan.  

 

 

 

3.6.2.9 Pembuatan Kurva Standar Bakteri 

Pembuatan kurva standar bakteri merujuk pada buku 

Microbiology a Laboratory Manual, 9th ed. (Cappucino & 

Sherman, 2011) dikombinasikan dengan metode Faturrahman dan 

Widiyanti (2012). Dilakukan tahapan seperti pada pembuatan 

kurva pertumbuhan bakteri. Berdasarkan hasil pembuatan kurva 

pertumbuhan bakteri, bakteri mencapai fase log pada jam ke-2 

sampai ke-10 sehingga waktu pencuplikan ditentukan yaitu pada 

jam ke-2, 4 dan 6.  

Pada jam ke-2, 4 dan 6 diambil sebanyak 3 mL inokulum 

kemudian dimasukan ke dalam cuvette untuk dihitung nilai 

absorbansinya dengan blangko Alkali Peptone Water (APW) yang 

tidak diinokulasi bakteri. Bersamaan dengan itu, diambil 1 mL 

biakan ke dalam tabung reaksi berisi 9 mL NaCl 3% untuk 

pengenceran 10-1 lalu dihomogenkan dengan Vortex (SNI 01-

2332.5-2006). Dari tabung pengenceran 10-1 diambil 1 mL dan 

dimasukkan ke dalam tabung berisi NaCl 3% baru sebanyak 9 mL 

untuk pembuatan suspensi pengenceran 10-2, pengenceran 

dilakukan hingga 10-8. Pada pengenceran 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 

diambil 1 mL biakan, lalu dimasukan kedalam cawan petri steril 

dan dicampurkan 9 mL medium Alkali Peptone Agar (APA). 

Kemudian dihomogenkan dengan cara diputar seperti angka 

delapan, cawan diinkubasi pada suhu 30±2ºC selama 24-48 jam 
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dalam posisi terbalik. Jumlah koloni bakteri uji yang tumbuh 

dihitung menggunakan colony counter dan dilakukan perhitungan 

sehingga didapat waktu terbaik untuk menghasilkan inokulum pada 

jumlah tertentu untuk digunakan pada uji antibakteri.  

3.6.2.10 Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Kulit Akar Rhizophora 

apiculata dan Avicennia alba 

Stok ekstrak dengan konsentrasi 100% dilarutkan untuk 

membuat stok ekstrak konsentrasi 2% (20.000 ppm) agar mudah 

membuat konsentrasi dalam bentuk ppm. Kemudian dari stok 2% 

ini dibuat konsentrasi ekstrak 2400 ppm, 2700 ppm, 3000 ppm, 

3300 ppm dan 3600 ppm untuk digunakan dalam uji antibakteri. 

Perhitungan pembuatan konsentrasi ekstrak secara rinci dipaparkan 

pada Lampiran 4.  

3.6.2.11 Persiapan Inokulum  

Sebelum digunakan dalam uji antibakteri, isolat bakteri 

harus diregenerasi terlebih dahulu dengan membuat biakan agar 

miring dari stok bakteri yang telah disimpan pada suhu 4oC ke 

medium Alkali peptone agar miring yang masih baru. Kemudian 

diinkubasi pada suhu 30±2oC selama 24 jam. Selanjutnya dari 

biakan tersebut diambil satu ose untuk setiap isolat bakteri dan 

diinokulasikan ke dalam 10 mL medium Alkali peptone water steril 

di dalam labu Erlenmeyer. Kemudian diinkubasikan pada suhu 

30±2°C pada Waterbath shaker kecepatan 120rpm selama 20 jam. 

Setelah 20 jam, biakan dimasukan ke dalam Erlenmeyer berisi 90 

mL medium Alkali peptone water steril, di shaker sampai waktu 

log bakteri tercapai yaitu jam ke-4, kemudian disamakan 

turbiditasnya dengan 0,5 McFarland standard.  

3.6.2.12 Uji Potensi Antibakteri  

Metode yang digunakan dalam uji daya hambat bakteri 

adalah difusi cakram kertas (Disc-diffusion assay) yang merujuk 

pada buku Microbiology a Laboratory Manual, 9th ed. 

(Cappucino & Sherman, 2011). Tahapan pengujian, medium Alkali 

peptone agar sebanyak 12 mL dimasukkan ke dalam cawan petri 

kemudian diratakan dan didinginkan. Setelah itu, inokulum 

sebanyak 0,2 mL yang sudah di standardisasi dengan 0,5 



40 

 

 
Julia Francesca Nainggolan, 2018 
POTENSI ANTIBAKTERI EKSTRAK KULIT AKAR Rhizophora apiculata DAN 
Avicennia alba TERHADAP BAKTERI PENYEBAB PENYAKIT VIBRIOSIS PADA 
UDANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

McFarland standard pada jam ke-4 disebarkan ke permukaan 

lempeng agar dan diratakan menggunakan batang L atau batang 

bengkok. Isolat bakteri dibiarkan meresap pada agar. Kertas 

cakram steril berdiameter 6 mm direndam selama 30 menit ke 

dalam lima konsentrasi ekstrak kulit akar berbeda, Oxytetracycline 

500 ppm, larutan DMSO 10%, larutan DMSO absolut sebagai 

kontrol pelarut. Setelah 30 menit, kertas cakram diambil dengan 

menggunakan pinset steril dan dituntaskan ke dinding cawan untuk 

mengurangi supernatan berlebih. Kemudian kertas cakram 

diletakkan ke dalam cawan petri yang telah berisi medium dan 

bakteri diuji. Tiap cawan petri berisi 4 lembar kertas cakram yang 

diatur jarak penempatannya dengan 3 kali pengulangan. Cawan 

petri yang telah berisi bakteri uji dan kertas cakram kemudian 

disimpan di dalam inkubator selama 1x24 jam pada suhu 350C 

dengan posisi terbalik. Setelah 1x24 jam dilakukan pengamatan 

dan pengukuran zona hambat. Adanya aktivitas daya hambat 

ditandai dengan adanya zona bening di kertas cakram. Hasil 

pengamatan yang didapatkan dimasukan ke dalam tabel 

pengamatan seperti Tabel 3.6. 

 

 

Tabel 3.6  

Aktivitas Antibakteri (mm) Ekstrak Kulit Akar Mangrove terhadap 

Pertumbuhan Bakteri Vibrio spp. 
Konsentrasi 

ekstrak   (ppm) 

Diameter daya hambat ekstrak 

Avicennia alba 

Diameter daya hambat ekstrak 

Rhizophora apiculata 

1 2 3 4 1 2 3 4 

         

Ket : angka 1-4 menunjukkan jenis bakteri isolat 1 sampai isolat  

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa isolat bakteri hasil isolasi, 

identifikasi isolat bakteri, kurva pertumbuhan bakteri, kurva 

standar bakteri, dan diameter zona hambat dianalisis secara 

deskriptif dengan menampilkan tabel dan gambar. Data hasil uji 
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potensi antibakteri kemudian juga dianalisis dengan uji Normalitas 

dan Homogenitas. Hasil uji normalitas tidak berdistribusi normal 

sehingga tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik. Pengujian 

dilanjutkan dengan menggunakan uji non-parametrik. Pengujian 

non-parametrik yang digunakan adalah uji Kruskal Wallis untuk 

dapat menentukan pengaruh antara dua atau lebih kelompok 

variabel independent pada variabel dependen (Zar, 1984). Setelah 

itu dilanjutkan dengan uji Post Hoc menggunakan Mann Whitney 

untuk dapat mengetahui antar perlakuan mana dalam kelompok 

independen yang berbeda signifikan. Analisis data menggunakan 

program perangkat lunak SPSS versi 22. 
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3.8 Alur Penelitian 

 


