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BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada 27 Januari 2014 – 27 

Februari 2014 di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian 
daya hambat bakteri campuran Staphylococcus aureus dengan 
Escherichia coli penyebab terjadinya penyakit mastitis pada 
sapi perah.

3.2 Materi Penelitian
Materi penelitian ini menggunakan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang masing-
masing bakteri berasal dari stok biakan bakteri Laboratorium 
Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah blender, 
cawan petri, bunsen, timbangan analitik, tabung reaksi, 
autoklaf, inkubator, waterbath, labu erlenmeyer, gelas ukur, 
spet volume, mikro pipet, jangka sorong, pinset, jarum 
inokulan, pengaduk, kompor gas, panci, stirer, alumunium foil, 
kertas label, kertas coklat, dan tissue.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri 
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, jus daun kelor, 
kertas cakram, media nutrien agar (NA), media Nutrient Broth 
(NB), aquades, dan alkohol 70%.

3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium dengan menggunakan metode difusi 
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cakram menguji jus daun kelor dengan berbagai konsentrasi 
yang berbeda terhadap pertumbuhan bakteri campuran 
Staphylococcus aureus dengan Escherichia coli. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL), dengan 7 perlakuan, diantaranya: PK1 (perlakuan 
kontrol) dengan menggunakan larutan iodine 10%, PK2 
menggunakan antibiotik OTC 10 mg/ml, P1 (jus daun kelor 
10%), P2 (jus daun kelor 20, P3 (jus daun kelor 30%), P4 (jus 
daun kelor 40%), dan P5 (jus daun kelor 50%) dengan 5 
pengulangan untuk masing-masing perlakuan.

Jus daun kelor (Moringa oleifera) diuji daya hambatnya 
terhadap campuran bakteri Staphylococcus aureus dengan 
bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi jus daun kelor 
sebesar (10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%) serta larutan iodine 
dan larutan antibiotik sebagai kontrol atau pembanding dari 
jus daun kelor. 

Bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Escherichia 
coli pada penelitian ini berasal dari stok biakan bakteri 
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya. Masing-masing bakteri berbentuk padat dengan 
jumlah koloni sebanyak 30-300 x 108 CFU/ml.

Bakteri pada penelitian ini menggunakan bakteri 
Staphylococcus aureus dan bakteri Escherichia coli yaitu
dengan cara mencampurkan bakteri Gram-positif
Staphylococcus aureus dengan bakteri Gram-negatif
Escherichia coli kedalam media cair Nutrien Broth (NB), hal 
ini diharapkan bakteri bakteri Gram-positif dan Gram-negatif 
dapat berkembang biak secara bersama dalam satu media yang 
sama yang nantinya digunakan dalam pengujian zona hambat.
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Pencampuran bakteri pada penelitian ini dengan cara 
mengambil sebagian koloni dari masing-masing bakteri 
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan 
menggunakan kawat osa, kemudian dimasukkan kedalam 
tabung reaksi yang sudah berisi media cair NB, selanjutnya 
media cair NB yang sudah berisi bakteri campuran 
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli diinkubasi selama 
24 jam dengan suhu 37°C.

Penghitungan jumlah koloni bakteri menggunakan Total 
Plate Count dengan sampel sebanyak 1 ml dan dimasukkan 
kedalam tabung reaksi pertama yang berisi 9 ml larutan pepton 
0,1%, kemudian hasil pengenceran tersebut diambil 1 ml 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi kedua yang berisi 9 ml 
larutan pepton, pengenceran bisa sampai tabung ke 5 sampai 
10, kemudian diambil 1 ml dan ditanam pada petridish yang 
telah berisi media padat, selanjutnya inokulum dimasukkan 
dalam inkubator selama 48 jam pada suhu 37ºC, selanjutnya 
koloni bakteri yang timbul dihitung dapat dilihat lampiran 6.
Total koloni bakteri campuran antara Staphylococcus aureus 
dengan Escherichia coli pada pengenceran  10-8 adalah
4,4x109 CFU/ml.

Bakteri campuran Staphylococcus aureus dan bakteri
Escherichia coli yang sudah diinkubasi selama 24 jam dengan 
suhu 37°C, disuspensikan 0,1ml kedalam cawan petri berisi 
media NA dan diratakan mengunakan spreader.

Pengujian daya hambat jus daun kelor terhadap 
pertumbuhan bakteri campuran Staphylococcus aureus dan 
bakteri Escherichia coli menggunakan kertas cakram sebagai 
alat ujinya. Kertas cakram yang sudah dicelupkan pada larutan 
jus daun kelor dari berbagai konsentrasi serta larutan iodine 
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dan antibiotik, diletakkan pada permukaan media NA yang 
sudah berisi bakteri campuran Staphylococcus aureus dengan 
bakteri Escherichia coli, kemudian diinkubasi selama 24 – 28 
jam pada suhu 37oC.

Hasil dari pengujian tersebut dapat diketahui dengan 
cara mengukur diameter zona bening dengan menggunakan 
alat pengukur jangka sorong, zona hambat yang terbentuk di 
sekitar kertas cakram karena adanya penghambatan zat 
antimikroba dari setiap larutan jus daun kelor dan larutan 
iodine dan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri bakteri 
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli,

3.3.1 Prosedur Pembuatan Jus Daun Kelor
1. Daun kelor yang sudah dipersiapkan dicuci terlebih 

dahulu hingga bersih.
2. Daun kelor yang sudah dicuci kemudian ditiriskan 

hingga bebas air.
3. Daun kelor dicincang melintang dan membujur, 

kemudian diblender dengan perbandingan air dan daun 
kelor sesuai perlakuan.

4. Kemudian disaring dengan kain saring.
5. Setelah disaring, jus daun kelor dibuat konsentrasi 50% 

selanjutnya diencerkan menggunakan aquades untuk 
mendapatkan konsentrasi 40%, 30%, 20%, dan 10%.
Rumus penegenceran : V1 x N1 = V2 x N2

3.3.2 Prosedur Pembuatan Media
Media yang digunakan untuk uji daya hambat pada 

campuran bakteri Staphylococcus aureus dengan bakteri
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Escherichia coli adalah Nutrien Agar (NA) dan Nutrien Broth 
(NB) dengan prosedur yaitu sebagai berikut:

3.3.2.1 Prosedur Pembuatan Media Nutrien Agar (NA)
1. Menyiapakan bahan media Nutrien Agar (NA) dengan 

komposisi 2,8 gr/100ml, kemudian dilarutkan dengan 
aquades dalam erlenmeyer 500ml.

2. Erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil, kemudian 
dipanaskan hingga mendidih.

3. Distrerilkan dengan autoklaf dengan suhu 121 0C 
selama 15 menit dan tekanan 1 atm.

4. Media yang berada dalam erlenmeyer, dalam keadan 
panas tuangkan dalam cawan petri masing-masing 
10ml.

5. Kemudian media dibiarkan hingga dingin dan 
membentuk gel.

3.3.2.2 Prosedur Pembuatan Media Nutrien Broth (NB)
a. Menyiapakan bahan media Nutrien Broth (NB) 

dengan komposisi 1.3 gr/100ml, kemudian dilarutkan 
dengan aquades dalam erlenmeyer 500ml.

b. Erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil, kemudian 
dipanaskan hingga mendidih.

c. Distrerilkan dengan autoklaf dengan suhu 121 0C 
selama 15 menit dan tekanan 1 atm.

d. Media yang berada dalam erlenmeyer, dalam keadan 
panas tuangkan dalam tabung reaksi masing-masing 5 
ml, kemudian ditutup dengan kapas dan alumunium 
foil.
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3.4 Pembiakan Bakteri
a. Bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri

Escherichia coli dinokulasikan ke media cair NB.
b. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 

37oC

3.5 Uji Daya Hambat
Uji daya hambat menurut Murray, Ellen, James, and 

Michael (2007) adalah sebagai berikut:
a. Media NA padat yang telah dituangkan di cawan 

petri kemudian ditambahkan 0,1ml bakteri aktif 
media cair NB.

b. Diratakan dengan spreader (metode sebar) sampai 
mengering.

c. Kemudian cakram disk dicelupkan pada masing-
masing jenis konsentrasi jus daun kelor.

d. Cakram disk hasil celupan tersebut ditiriskan hingga 
cairan tidak menetes dan diletakkan pada permukaan 
media NA.

e. Setelah itu media tersebut diinkubasi selama 24 – 28 
jam pada suhu 37oC.

f. Pengamatan dilakukandengan melihat zona 
hambat/zona bening sekeliling paper disk yang 
menunjukkan daerah hambatan pertumbuhan bakteri.

g. Zona bening yang terbentuk diukur dari batas terluar 
paper disk sampai batas luar zona bening.
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3.6 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:
a. Variabel Bebas

Variabel bebas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah larutan jus daun kelor dengan 
berbagai konsentrasi dan larutan kontrol yaitu iodine 
dan antibiotik.

b. Variabel Terikat
Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah diameter zona hambat berupa 
daerah bening pada permukaan medium antara kertas 
cakaram jus daun kelor dengan bakteri uji dan 
membandingkan besarnya diameter yang terbentuk 
terhadap konsentrasi yang ditentukan.

3.7 Analisis Data
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 7 perlakuan dan 5 kali ulangan. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) dengan 
uji lanjutan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) apabila 
memiliki perbedaan nyata.

Model umum percobaan dalam rancangan acak lengkap 
adalah sebagai berikut:

Yij = µ + τi + βj + εij

Dengan :
i = perlakuan
j = ulangan
µi = mean perlakuan ke-i
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Dimana :
Yij= pengmatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j
µ = rata-rata umum (mean populasi)
τi = perlakuan aditif dari perlakuan ke (µi - µ)
εij = galat percobaan/pengaruh acak dari perlakuan ke-i

ulangan ke-j

3.8 Batasan Istilah

Antimikroba : Senyawa yang dapat membunuh 
atau menghambat  pertumbuhan  
mikroorganisme.

Antiseptik : Bahan yang mampu membunuh 
bakteri pathogen yang     mampu 
merugikan ternak

Mastitis : Penyakit radang kelenjar mamae 
atau ambing yang disebabkan 
oleh mikroorganisme pada ternak 
perah.

Metode cakram kertas : Metode yang digunakan untuk 
mengetahui zona hambat 
pertumbuhan bakteri dengan 
menggunakan kertas saring.

Uji daya hambat :    Uji untuk mengetahui konsentrasi 
hambat minimum bakteri dalam 
berkembang biak.


