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Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakutas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang serta 

Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Pada 

bulan September 2010 – Februari 2011. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah 

untuk mengidentifikasi bakteri yang berasosiasi dengan sponge Geodia sp., 

menguji aktivitas antibakteri bioaktif bakteri yang berasosiasi dengan sponge 

Geodia sp. dan mengidentifikasi komponen bioaktif bakteri yang berasosiasi 

dengan sponge Geodia sp.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam perendaman sponge segar adalah 

sponge Geodia sp. segar yang diperoleh dari perairan Pulau Gili, Kabupaten 

Probolinggo, Jawa Timur. Bahan-bahan yang digunakan untuk uji cakram adalah 

kertas cakram (paper disc), Na-fis, biakan murni bakteri S.aureus dan E.coli yang 

diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya Malang. Media TSA (Tripton Soy Agar) untuk menumbuhkan S.aureus 

dan E.coli, media TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar) untuk isolasi 

bakteri V.alginolyticus dan media TSB untuk mengamati fase pertumbuhan 

V.alginolyticus 

Adapun alat-alat yang digunakan antara lain erlenmeyer 300 ml, cool box 

serta lemari es untuk menyimpan sampel. Adapun alat-alat yang digunakan 

untuk uji cakram adalah autoklaf untuk sterilisasi alat, micro pipet, cawan petri, 

bunsen, dan inkubator. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu 

metode yang menggambarkan suatu keadaan atau kejadian. Dalam 

menggunakan metode ini dilakukan pengumpulan data.  

 Hasil penelitian diketahui bahwa Bakteri yang bersimbiosis dengan 

sponge Geodia sp segar adalah bakteri V. alginolyticus dimana pada media 

TCBSA pertumbuhannya menyebar, tepi tajam, permukaan halus, berwarna 

kuning karena dapat memfermentasi sukrosa yang berasal dari media, bakteri 

berdiameter 3-6 mm. Morfologi bakteri diamati dengan teknik pengecatan gram, 



 

 
 

selanjutnya diamati morfologi bakteri V. alginolyticus yang tampak adalah bentuk 

batang bengkok, gram negatif dan oksidase positif.  

Bakteri V. alginolyticus memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri S. aureus dan bakteri E. coli. Pada metabolit primer, zona hambat yang 

terjadi pada bakteri S.aureus sebesar 12,9 mm yang berarti bahwa metabolit 

primer dari V. alginolyticus memiliki aktivitas yang efektif untuk menghambat 

pertumbuhan S.aureus. Zona hambat pada bakteri E.coli sebesar 11,7 mm 

dimana angka ini juga menunjukkan bahwa metabolit primer dari V. alginolyticus 

memiliki aktivitas yang efektif untuk menghambat pertumbuhan E.coli.  

Pada metabolit sekunder, zona hambat yang terjadi pada bakteri 

S.aureus sebesar 9,9 mm yang berarti bahwa metabolit sekunder dari 

V.alginolyticus memiliki aktivitas yang intermediet untuk menghambat 

pertumbuhan S.aureus. Zona hambat pada bakteri E.coli sebesar 6,6 mm 

dimana angka ini juga menunjukkan bahwa metabolit sekunder dari V. 

alginolyticus memiliki aktivitas yang tidak efektif untuk menghambat pertumbuhan 

E.coli. 

Senyawa bioaktif yang diduga terdapat pada bakteri V. alginolyticus 

terdapat pada metabolit primer dengan berat molekul sebesar 107,6754 kDa, 

89,64634 kDa, 86,06909 kDa, 82,63459 kDa, 79,33714 kDa, 73,13173 kDa, 

71,65775 kDa, 64,72168 kDa, 62,13903 kDa, 59,65943 kDa, 56,12432 kDa, 

49,6701 kDa, 45,78512 kDa, 42,20401 kDa, 38,90299 kDa, 36,5978 kDa, 

34,42921 kDa, 30,4699 kDa, 26,9659 kDa, 24,85674 kDa, 23,86486 kDa, 

21,55488 kDa, 17,22964 kDa, 15,24826 kDa, 12, 43923 kDa, 11, 23518 kDa dan 

9,165441 kDa. Dari ke-27 senyawa ini, senyawa dengan berat molekul 30 Kda 

yaitu Lectin yang diduga merupakan salah satu senyawa yang berperan penting 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E.coli. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Banyak organisme 

yang hidup didalamnya memiliki potensi untuk menghasilkan senyawa bioaktif. 

Salah satu jenis organisme laut yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan 

senyawa bioaktif adalah sponge. Sponge merupakan salah satu biota laut yang 

hidup di ekosistem terumbu karang. Sponge memiliki kulit yang tebal dan berpori-

pori dan sebagian besar sponge mengambil makanan dengan cara menyaring 

bahan organik yang terdapat di air. 

Pada sponge juga telah ditemukan berbagai senyawa yang dapat 

digunakan sebagai campuran obat seperti senyawa antitumor, antivirus, 

antibakteri, antijamur, antifouling, antimalaria dan lain-lain (Suharyanto, 2008).   

Sponge Geodia sp. yang berasal dari perairan Pulau Gili telah terbukti 

memiliki senyawa antibakteri pada penelitian sebelumnya namun 

pemanfaatannya masih menggunakan metode ekstraksi. Pemanfaatan sponge 

dengan metode ekstraksi kurang efektif untuk dilakukan. Hal ini disebabkan 

karena membutuhkan sponge dalam jumlah yang besar dan membutuhkan 

pelarut dalam jumlah yang besar pula. Untuk mengatasi permasalah tersebut 

maka dilakukan isolasi bakteri yang bersimbiosis dengan sponge. Dalam 

penelitian ini dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri yang bersimbiosis dengan 

sponge Geodia sp. 

Lubang yang porus pada sponge mengandung sejumlah koloni bakteri. 

Hasil penelitian terhadap salah satu jenis sponge ditemukan bakteri dari genus 

Vibrio sp. yang biasa terdapat di perairan sekitarnya (Suparno, 2005). 

Analisis filogenetik mengungkapkan temuan mengenai keragaman Vibrio 

yang berasosiasi dengan sponge. Isolat Vibrio yang diperoleh dari Scleritoderma 



 

 
 

dikumpulkan di Curacao (N376, N377, N382, N380, K350, K324 dan K323) tidak 

dapat dibedakan oleh gen 16S rRNA dimana hasil ini menunjukkan kesamaan  

dengan spesies V.natriegens dan V. alginolyticus. Namum pola pada IGS, 

menunjukkan bahwa strain yang lebih memiliki kemiripan adalah V. alginolyticus 

bahkan polanya pun hampir identik, yang berbeda hanya satu band yaitu 400-bp 

yang tidak ada di V. alginolyticus (Hoffmann et al., 2010). 

Bakteri V. alginolyticus merupakan salah satu marine bacteria selain itu 

bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang bersimbiosis dengan sponge dan 

jumlahnya pun paling banyak jika dibandingkan dengan bakteri yang lainnya 

sehingga dilakukanlah isolasi bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis dengan 

sponge Geodia sp.  

Saat ini, banyak sekali penyakit baru ditemukan pada manusia yang 

disebabkan oleh patogenitas bakteri, sebagai contoh adalah bakteri S.aureus 

dan E.coli. S.aureus adalah bakteri gram positif yang merupakan bakteri patogen 

utama pada manusia yang menyebabkan infeksi pada setiap jaringan tubuh 

manusia. E.coli adalah suatu bakteri gram negatif yang merupakan bakteri 

patogen yang dapat menyebabkan diare dan muntaber. Hal inilah yang 

menyebabkan digunakannya kedua bakteri patogen tersebut sebagai bakteri 

target dalam uji aktivitas antibakteri. 

Senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh sponge Geodia sp. tidak dapat 

dilepaskan dengan bakteri yang bersimbiosis dengan sponge tersebut. Senyawa 

aktif bakteri Vibrio sp. diduga dapat menghasilkan metabolit primer dan metabolit 

sekunder yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Antibakteri 

merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat bahkan membunuh bakteri 

lainnya. Diduga bakteri Vibrio sp. yang bersimbiosis dengan sponge Geodia sp. 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri S.aureus dan E.coli. 

 



 

 
 

1.2  Rumusan Masalah 

 Senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh sponge laut telah banyak diketahui 

manfaatnya. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai antibakteri. Dengan 

demikian, isolasi bakteri yang bersimbiosis dengan sponge Geodia sp. ini 

diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi masalah penanggulangan bakteri 

yang merugikan. Dari uraian tersebut di dapat permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis dengan sponge Geodia 

sp.? 

2. Apakah bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis dengan sponge Geodia 

sp. memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan S.aureus dan E.coli? 

3. Senyawa-senyawa bioaktif apakah yang dominan terkandung dalam 

bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis dengan sponge Geodia sp.? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis dengan 

sponge Geodia sp. 

2. Menguji aktivitas antibakteri dari bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis 

dengan sponge Geodia sp. terhadap S.aureus dan E.coli. 

3. Mengidentifikasi komponen bioaktif bakteri V. alginolyticus yang 

bersimbiosisdengan sponge Geodia sp.  

 

1.4  Hipotesis 

 Hipotesis yang mendasari penelitian ini adalah: 

1. Diduga terdapat bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis dengan sponge 

Geodia sp. 



 

 
 

2. Diduga bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis dengan sponge Geodia 

sp. mengandung senyawa bioaktif pada metabolit primer dan metabolit 

sekundernya. 

3. Diduga senyawa bioaktif bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis 

dengan sponge Geodia sp. adalah golongan senyawa protein. 

 

1.5   Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan:  

1. Memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga, dan institusi lain 

mengenai manfaat bioaktif yang ada pada sponge.  

2. Masyarakat dapat memanfaatkan sponge sebagai alternatif bakterisidal 

alami yang sangat potensial.  

 

1.6  Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang serta 

Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Pada 

bulan September 2010–Februari 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biologi Sponge  

2.1.1 Definisi dan Klasifikasi  

a. Definisi 

Sponge (Porifera) merupakan hewan multiseluler yang paling  primitif. 

Hewan ini hidup menetap di dasar perairan. Sebagian besar sponge mengambil 

makanan dengan cara menyaring bahan organik yang terdapat di air. Hampir 

99% sponge hidup di perairan laut.  Sponge laut memiliki potensi bioaktif yang 

sangat besar. Selama 50 tahun terakhir telah banyak kandungan bioaktif yang 

telah ditemukan. Kandungan bioaktif tersebut dikelompokan beberapa kelompok 

besar yaitu antiflammantory, antitumor, immunosuppessive, antivirus, 

antimalaria, antibiotik, dan antifouling (Sipkema et al,. 2004 dalam Fugu, 2007).  

Sponge atau Porifera termasuk hewan multi sel yang mana fungsi 

jaringan dan organnya masih sangat sederhana. Hewan ini hidupnya menetap 

pada suatu habitat pasir, batu-batuan atau juga pada karang-karang mati di 

dalam laut. Dalam mencari makanan, hewan ini aktif menghisap dan menyaring 

air yang melalui seluruh permukaan tubuhnya (Amir dan Budiyanto, 1996).  

Ditambahkan Suparno (2005), sponge merupakan salah satu komponen biota 

penyusun terumbu karang yang mempunyai potensi bioaktif yang belum banyak 

dimanfaatkan. Hewan laut ini mengandung senyawa aktif yang persentase 

keaktifannya lebih besar dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang 

dihasilkan oleh tumbuhan darat, jumlah struktur senyawa yang telah didapatkan 

dari sponge laut sampai Mei 1998 adalah 3500 jenis senyawa, yang diambil dari 

475 jenis dari dua kelas, yaitu Calcarea dan Demospongiae. Senyawa tersebut 

kebanyakan diambil dari Kelas Demospongiae terutama dari ordo Dictyoceratida 

dan Dendroceratida (1250 senyawa dari 145 jenis), Haplosclerida (665 senyawa 



 

 
 

dari 85 jenis), Halichondrida (650 senyawa dari 100 jenis), sedangkan ordo 

Astroporida, Lithistida, Hadromerida dan Poecilosclerida, senyawa yang 

didapatkan adalah sedang dan kelas Calcarea ditemukan sangat sedikit.  

 Sponge merupakan binatang berongga rapat tergolong filum Porifera 

yang ditemukan pada karang-karang vertical di daerah yang dangkal. Indonesia 

kaya akan bermacam-macam jenis sponge. Biota ini menghasilkan bahan aktif 

sebagai hasil metabolit sekunder. Bahan-bahan ini dihasilkan untuk 

mempertahankan diri dari serangan predator, mengingat struktur tubuhnya yang 

lunak dan menetap (sedentary) (Murniasih dan Satari, 1998).  

 Sponge merupakan salah satu biota yang hidup di daerah terumbu 

karang, anggota dari filum porifera, hewan multisel yang sederhana dan memiliki 

bentuk yang bervariasi. Ada yang bercabang, pipih, mangkok, cerobong, dan 

bentok bola. Kulit tebal berpori-pori. Bentuknya dipengaruhi oleh lingkungan fisik, 

lingkungan kimia, kedalaman, arus, ombak, dan sedimen. Sponge diketahui 

menghasilkan berbagai metabolit sekunder yang berfungsi sebagai pertahanan 

tubuhnya terhadap pengaruh buruk lingkungannya (Rachmat et al., 2001).   

Sponge merupakan hewan sederhana yang termasuk dalam filum 

porifera. Sebagai hewan yang tergolong ‘purba’ karena strukturnya yang 

sederhana, maka cara hidupnya juga relatif sederhana karena tidak memiliki 

organ tubuh. Sponge biasanya mendapatkan suplay makanan dari lingkungan 

sekitarnya atau organisme yang berasosiasi dengannya. Sebagai hewan 

berongga, kemampuannya sangat menakjubkan karena mampu menyaring air 

dalam volume besar dengan struktur tubuh yang terbatas. Bentuk tubuhnya 

seperti tabung atau jambangan bunga yang bersifat simetris radial. Di dalam 

tubuhnya terdapat rongga tubuh yang disebut spongosol. Dalam fase hidupnya 

mengalami dua bentuk, yaitu polip (hidup berenang bebas). Ini terjadi pada 



 

 
 

fase larva. Lalu yang kedua sessil (hidup menetap) setelah dewasa 

(Handayani et al., 2006). 

b.  Klasifikasi Sponge Geodia sp. 

 Geodia sp. termasuk sponge kelas Demospongiae. Hampir 75% jenis 

spons yang dijumpai di laut adalah dari Demospongiae. Sponge dari kelas ini 

tidak memiliki spikula “triaxon” (spikula kelas Hexactinellidae), tetapi spikulanya 

berbentuk “monaxon”, “tetraxon” yang mengandung silikat. Beberapa jenis spons 

kelas ini ada yang tidak mengandung spikula tetapi hanya mengandung serat-

serat kolagen atau sponging saja. Beberapa contoh klasifikasi kelas ini yang 

umum dijumpai di perairan Indonesia dan juga dijumpai di beberapa wilayah 

Indo-Pasifik lainnya (Amir dan Budiyanto, 1996).  

 Kelas Demospongiae adalah kelompok sponge yang terdominan di antara 

Porifera masa kini. Mereka tersebar luas di alam, serta jumlah jenis maupun 

organismenya sangat banyak. Mereka sering berbentuk masif dan berwarna 

cerah dengan sistem saluran yang rumit, dihubungkan dengan kamar-kamar 

bercambuk kecil yang bundar. Spikulanya ada yang terdiri dari silikat dan ada 

beberapa (Dictyoceratida, Dendroceratida dan Verongida) spikulanya hanya 

terdiri serat spongin, serat kollagen atau spikulanya tidak ada. Kelas 

Hexactinellida merupakan sponge gelas. Mereka kebanyakan hidup di laut dalam 

dan tersebar luas. Spikulanya terdiri dari silikat dan tidak mengandung spongin 

(Suparno, 2005). Gambar sponge Geodia sp. dapat dilihat pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Geodia sp. (www.google.com) 



 

 
 

Menurut Tomascik et al., (1997), klasifikasi Geodia sp. adalah sebagai 

berikut :  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Porifera 

Kelas  : Demospongia 

Subkelas : Tecractinomorpha 

Ordo  : Arthroporida 

Famili  : Geodiae 

Genus  : Geodia 

Spesies : Geodia sp. 

2.1.2 Morfologi Sponge 

Morfologi luar sponge laut sangat dipengaruhi oleh faktor fisik, kimiawi, 

dan biologis lingkungannya. Spesimen yang berada di lingkungan yang terbuka 

dan berombak besar cenderung pendek pertumbuhannya atau juga merambat. 

Sebaliknya spesimen dari jenis yang sama pada lingkungan yang terlindung atau 

pada perairan yang lebih dalam dan berarus tenang, pertumbuhannya cenderung 

tegak dan tinggi. Pada perairan yang lebih dalam sponge cenderung memiliki 

tubuh yang lebih simetris dan lebih besar sebagai akibat lingkungan dari 

lingkungan yang lebih stabil apabila dibandingkan dengan jenis yang sama yang 

hidup pada perairan yang dangkal. Sponge dapat berbentuk sederhana seperti 

tabung dengan dinding tipis, atau masif bentuknya dan agak tidak teratur. 

Banyak spons juga terdiri dari segumpal jaringan yang tak tentu bentuknya, 

menempel dan membuat kerak pada batu, cangkang, tonggak, atau tumbuh-

tumbuhan. Kelompok sponge lain mempunyai bentuk lebih teratur dan melekat 

pada dasar perairan melalui sekumpulan spikula. Bentuk-bentuk yang dimiliki 

sponge dapat beragam. Beberapa jenis bercabang seperti pohon, lainnya 

berbentuk seperti sarung tinju, seperti cawan atau seperti kubah. Ukuran sponge 



 

 
 

juga beragam, mulai dari jenis berukuran sebesar kepala jarum pentul, sampai ke 

jenis yang ukuran garis tengahnya 0.9 m dan tebalnya 30.5 cm. Jenis-jenis 

sponge tertentu nampak berbulu getar karena spikulanya menyembul keluar dari 

badannya (Suparno, 2005). 

Menurut Amir dan Budiyanto (1996), diameter oskula sponge juga 

dipengaruhi oleh suhu, ombak, kekeruhan, sedimen, tekanan dan kecepatan 

arus air. Sponge yang berada di lingkungan yang keruh dan berarus keras, 

oskulanya cenderung berada di puncak permukaan tubuh atau kadangkala 

menyerupai cerobong. Beberapa sponge memiliki warna yang berbeda walaupun 

dalam satu jenisnya. Beberapa sponge juga memiliki warna dalam tubuh yang 

berbeda dengan pigmentasi luar tubuhnya. Spons yang hidup di lingkungan yang 

gelap akan berbeda warnanya dengan sponge sejenis yang hidup pada 

lingkungan yang cerah. Warna sponge tersebut sebagian dipengaruhi oleh 

fotosintesa mikrosimbionya (misal berwarna ungu dan merah jambu).  

2.1.3 Sistem Pencernaan Sponge 

 Sponge adalah hewan “filter feeder” yang menetap, dimana hewan ini 

dapat hidup dengan baik pada arus air yang kuat, karena aliran air tersebut 

menyediakan kumpulan makanannya dan oksigen. Makanan sponge terdiri dari 

detritus organic seperti bakteri, zooplankton dan phytoplankton yang kecil-kecil 

yang mana secara efektif ditangkap oleh sel-sel berbulu cambuknya (Amir dan 

Budiyanto 1996). 

Pola makanan sponge yang khas yaitu filter feeder (menghisap dan 

menyaring) dapat memanfaatkan jasad renik disekitarnya sebagai sumber 

nutrien diantaranya bakteri, kapang dan xooxanthela yang hidup pada perairan 

tersebut. Sedangkan kapang, bakteri dan xoxanthelae hidup dan berkembang 

biak dengan memanfaatkan nutrien yang terdapat pada sponge tersebut. Dalam 

habitat sponge, terdapat hubungan simbiotik antara sponge dengan sejumlah 



 

 
 

bakteri dan alga, dimana sponge menyediakan dukungan dan perlindungan bagi 

simbionnya dan simbion menyediakan makanan bagi sponge. Alga yang 

bersiombiosis dengan sponge menyediakan nutrien yang berasal dari produk 

fotosintesis sebagai tambahan bagi aktifitas normal filter feeder yang dilakukan 

sponge (Meiosei, 2009). 

2.1.4 Reproduksi Sponge 

 Pada umumnya hewan sponge berkelamin ganda (hermaprodit), tetapi 

memproduksi sel telur dan sel spermanya pada waktu yang berbeda. Hewan ini 

dapat juga berkembang biak (reproduksi) secara aseksual (fragmentasi) (Amir 

dan Budiyanto 1996). 

2.1.5 Manfaat Sponge 

 Beberapa jenis sponge telah dikenal memiliki manfaat seperti untuk 

bioindikator pencemaran, indicator dalam interaksi komunitas dan juga dipakai 

sebagai alat penggosok (bath sponges). Beberapa jenis sponge kaya akan 

senyawa kimia seperti karotin, asam amino bebas, sterol, asam lemak, brominat 

phenol, derivate senyawa dibromotyrosine dan bromopyrol serta senyawa kimia 

baru dan juga memiliki nilai penting untuk industry farmasi. Hal ini disebabkan 

beberapa jenisnya memiliki sifat antibiotis yang tinggi serta “antifouling” dan 

“antiinflamatory” (Amir dan Budiyanto 1996). 

 Lebih dari 10 % sponge memiliki aktifitas citotoksik yang dapat yang 

berpotensial untuk bahan obat-obatan. Pada sponge juga telah ditemukan 

berbagai senyawa yang dapat digunakan sebagai campuran obat seperti 

senyawa antitumor, antivirus, antibakteri, antijamur, antifouling, antimalaria dan 

lain-lain (Fugu, 2007).  

 Pada sponge dan karang lunak terdapat senyawa bioaktif yang berfungsi 

sebagai alat pertahanan diri dari musuh alaminya. Senyawa tersebut disebut 



 

 
 

metabolit sekunder yang ternyata berkhasiat obat antikanker dan kemudian 

dibuat sintesisnya (Sijabat, 2009).  

Menurut Satari dan Kadi (1994), beberapa peneliti telah mengungkapkan 

bahwa dalam sponge terdapat metabolit-metabolit antara lain senyawa terpen. 

Disamping itu juga terdapat asam lemak. Selain penelitian mengenai kandungan 

kimianya, beberapa peneliti juga telah melakukan uji terhadap bioaktifitasnya.  

 

2.2 Senyawa Aktif Antibakteri dari Sponge 

Menurut Abubakar (2009), bahwa hewan laut ini mengandung senyawa 

aktif yang presentase keaktifannya lebih besar dibandingkan dengan senyawa-

senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan darat. Sponge umumnya dapat 

bertahan hidup di perairan laut yang miskin nutrisi karena adanya asosiasi 

dengan organisme lain, khususnya bakteri. 

Menurut Lee et al., (2001), sponge merupakan salah satu invertebrata 

laut yang sering dikatakan sumber potensial penghasil komponen bioaktif. 

Aktivitas biologis dari komponen bioaktif yang terdapat dalam sponge antara lain 

adalah cytotoxic, antifungi, cell division inhibitors, antitumor, antivirus, anti-

inflammatory, antimikroba dan aktivitas penghambatan enzim (enzyme inhibitor). 

Sponge juga merupakan tempat hidup untuk berbagai mikroorganisme yang 

bersimbiosis dengannya. Mikroorganisme yang bersimbiosis dengan sponge 

dapat menjadi sumber untuk berbagai produk alam laut. Metabolit yang 

terkandung dalam sponge sangat terkait dengan metabolit yang disintesis oleh 

mikroorganisme simbionnya. 

 Sponge diketahui menghasilkan berbagi metabolit sekunder yang 

berfungsi sebagai pertahanan tubuhnya terhadap pengaruh buruk 

lingkungannya. Metabolit-metabolit sekunder yang dihasilkan antara lain berupa 

senyawa terpen, peptide serta memiliki aktivitas biologi dan farmakologik. Sifat 



 

 
 

bioaktivitas diteliti oleh pakar-pakar kimia, farmasi, dan biologi dari berbagai 

Negara maju. Penelitian umumnya dilakukan untuk mencari substansi aktif yang 

memiliki aktivitas antikanker, antivirus, anti-HIV, antibakteri serta bioaktivitas 

lainnya (Racmat et al., 2001). Senyawa-senyawa antimikroba yang terdapat pada 

sponge diantaranya aeroplisinin-1 yang terdapat pada jenis Pseudocerasina dan 

Verongia aeroppbha (Murniasih dan Satari, 1999).  

 

2.3 Bakteri yang Bersimbiosis dengan Sponge 

 Keberadaan sponge ini tidak lepas dari adanya bakteri di sekitar tempat 

tumbuhnya sponge. Bakteri tersebut menempel dan bersimbiosis pada tubuh 

sponge dan menjadi makanan sponge. Bakteri yang dimakan oleh sponge 

tersebut tentunya adalah bakteri laut yang hanya dapat tumbuh pada konsentrasi 

garam tertentu (Udin et al., 2000). 

Interaksi antara organisme yang hidup dilingkungan akuatik sangat 

beragam dan peran penting pada interaksi tersebut dimainkan oleh 

mikroorganisme. Mikroorganisme banyak yang ditemukan tumbuh secara 

komensal di permukaan juga di dalam berbagai binatang akuatik, beberapa 

diantaranya terdapat di organ pencernaannya dimana sejumlah bakteri sering 

terdapat. Mikroorganisme dimakan dan digunakan sebagai makanan oleh 

sejumlah hewan yang hidup baik itu di sedimen maupun di perairan sehingga 

faktor nutrisi. Terdapat hubungan simbiotik antara spons dan sejumlah bakteri 

dan alga, dimana sponge menyediakan dukungan dan perlindungan bagi 

simbionnya dan simbion menyediakan makanan bagi sponge. Alga yang 

bersiombiosis dengan sponge menyediakan nutrien yang berasal dari produk 

fotosintesis sebagai tambahan bagi aktifitas normal filter feeder yang dilakukan 

sponge. Pembentukan senyawa bioaktif pada sponge sangat ditentukan oleh 

prekursor berupa enzim, nutrien serta hasil simbiosis dengan biota lain yang 



 

 
 

mengandung senyawa bioaktif seperti bakteri, kapang dan beberapa jenis 

dinoflagellata yang dapat memacu pembentukan senyawa bioaktif pada hewan 

tersebut. Kelimpahan jenis bakteri yang diisolasi dari sponge pada umumnya 

didominasi oleh bakteri Aeromonas, Flavobacterium, Vibrio sp, Pseudomonas sp. 

Acinebacter dan Bacillus sp (Suparno, 2005). 

 Sponge juga merupakan tempat hidup untuk berbagai mikroorganisme 

yang bersimbiosis dengannya. Mikroorganisme yang bersimbiosis dengan 

sponge dapat menjadi sumber untuk berbagai produk alam laut. Metabolit yang 

terkandung dalam sponge sangat terkait dengan metabolit yang disintesis oleh 

mikroorganisme simbionnya (Lee et al., 2001 dalam Abdullah et al., 2008). 

 

2.4 Isolasi Bakteri 

 Isolasi digunakan untuk menambahkan pertumbuhan bakteri dan tidak 

membunuh bakteri tersebut. Metode isolasi yang banyak digunakan adalah 

pelapisan piring, medical nutrisi yang paling baik yaitu agar yang dituangkan 

pada media steril (Dart, 2003).  

 Isolasi adalah cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi jenis bakteri 

tertentu dari kelimpahan dan morfologinya. Sementara tujuan isolasi adalah 

untuk mendapatkan atau menumbuhkan jenis mikroorganisme tertentu. (Hast, 

1992).  

 Isolasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode 

cawan tuang dan metode cawan tebar.  

 

2.5 Identifikasi Bakteri 

 Untuk mendapatkan atau menumbuhkan jenis mikroba tertentu, maka 

dilakukan isolasi bakteri. Dengan melakukan isolasi maka dapat dilakukan 

identifikasi jenis bakteri tertentu. 



 

 
 

Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan mengamati hasil reaksi 

biokimia yang terjadi pada bakteri, salah satu metode terbaru untuk identifikasi 

pada tingkat reaksi biokimia adalah metode Biolog. Metoda Biolog dirancang 

untuk mengidentifikasi bakteri, jamur dan yeast berdasarkan reaksi biokimia yang 

terjadi karena perbedaan sumber karbon yang terdapat didalam 95 lubang 

mikroplate. Mikroplate Biolog pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989. 

Sumber karbon ini berasal dari polimer, gula, gula fosfat, asam amino, alkohol, 

asam karboksilat (Tang, 1998 dalam Marlina, 2009). 

 

2.6 Vibrio alginolyticus 

 V. alginolyticus adalah gram negatif yang menyebabkan kematian missal 

pada pembenihan ikan kerapu tikus (Murdjani, 2002) dan merupakan jenis 

bakteri yang paling pathogen pada ikan kerapu tikus dibandingkan jenis bakteri 

lainnya. V. alginolyticus merupakan bakteri halopilik yang menyebabkan gastro 

enteritis akut pada ikan setelah terkontaminasi oleh bakteri tersebut melalui 

organ insang, kulit serta saluran gastro intestinal. Pada mata menyebabkan 

konjungitis virulen dan pada sistematik menyebabkan septicemia (Brook et al., 

1996). 

V. alginolyticus merupakan vibrio halopilik hidup, cepat diisolasi dari 

perairan pantai maupun sedimen, hidup pada temperature antara 17oC dan  

35oC. Isolat V. alginolyticus menunjukkan gram-negatif, motile, pleomorphic 

sebagian besar membentuk kokubasilus rods. Tumbuhnya tidak berpigmen, 

basah (moist) dan bentuk koloni menyebar. Faktor virulensi yang menonjol dari 

V. alginolyticus adalah ekstrasellular (Leon et al., 2005). Panjang V. alginolyticus 

1,4-2,6 µm dan lebar 0,5-0,8 µm. bakteri ini sangat aktif bergerak dengan 

menggunakan satu flagel kutub, pada biakan yang lama bakteri ini bisa menjadi 



 

 
 

batang lurus yang menyerupai bakteri enterik gram negative (Tendencia dan 

Pitogo, 2007). 

 Sifat-sifat pertumbuhan yaitu umumnya meragikan sukrosa dan manuse 

tetapi tidak meragikan arabinosa. Uji oksidase positif merupakan langkah kunci 

identifikasi awal V. alginolyticus dan spesias vibrio lainnya. Kebanyakan spesies 

vibrio tahan terhadap garam dan pertumbuhannya sering dirangsang oleh NaCl 

(Brook et al., 2001). 

 V. alginolyticus tumbuh dengan baik pada media agar tiosulfat citrate 

bilesalt sucrose (TCBS) yang akan menghasilkan koloni berwarna kuning. Vibrio 

bersifat oksidase-positif, yang membedakannya dari bakteri enteric gram negatif 

lain yang tumbuh pada agar darah. Ciri khasnya bakteri ini tumbuh pada pH yang 

sangat tinggi antara 8,5-9,5 dan dengan cepat dapat dibunuh oleh asam. V. 

alginolyticus mampu menggunakan sejumlah komponen sumber karbon dan 

energi tanpa membutuhkan vitamin atau growth factor, dan banyak juga yang 

hidup pada kisaran suhu 4-42oC dan dapat menetap  selama berminggu-minggu 

dalam lingkungan basah dan sedikit atau tanpa makanan (Brogden et al., 2000). 

Gambar bakteri Vibrio alginolyticus dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Vibrio alginolyticus. (www.google.com) 

 

 



 

 
 

Klasifikasi V. alginolyticus adalah (Gene Bank, 2003) : 

Super kerajaan : Bacteria 

Kerajaan  : - 

Keluarga  : Proteobacteria 

Kelas   : Gammaproteobacteria 

Bangsa  : Vibrionales 

Suku   : Vibrionacecte 

Marga   : Vibrio 

Jenis   : Vibrio alginolyticus   

 

2.7 Metabolit Primer dan Metabolit Sekunder 

2.7.1 Metabolit Primer 

 Untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertahanan dirinya, sponge 

menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer (DNA, 

lemak, protein, karbohidrat) digunakan untuk pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup (Sijabat, 2009).  

Senyawa yang berupa produk akhir dalam metabolisme dengan bobot 

molekul yang kecil dan digunakan sebagai bahan dasar pembangun 

makromolekul atau dikonversikan menjadi koenzim. Selain itu termasuk 

senyawa-senyawa intermediet pada jalur Embden-Meyerhof, Pentosa 

Phosphate, siklus asam trikarboksilat (siklus Krebs). Contohnya asam-asam 

organik seperti asam sitrat, asam fumarat, asam amino, dll (Dharma, 2005).   

 Metabolit primer adalah senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh 

mikroba dan dibutuhkan oleh mikroba tersebut untuk pertumbuhannya. Metabolit 

primer antara lain asam laktat dan alkohol (Kunaepah, 2008). 

 

 



 

 
 

2.7.2 Metabolit Sekunder 

 Metabolit sekunder digambarkan sebagai unsur dengan bobot molekul 

rendah, bukan merupakan produk dari metabolit primer dari pathway organisme. 

Telah diketahui sebelumnya bahwa produk ini tidak berfungsi dalam fungsi 

primer organisme. Beberapa pendapat berlawanan, sekarang ini 

dipertimbangkan bahwa sel dalam memproduksi metabolit sekunder telah 

diketahui dapat memberi keuntungan bagi organisme tertentu melawan 

organisme lain dalam pertumbuhannya. Faktanya, metabolit sekunder 

merupakan bagian dari produksi sel berfungsi dalam penghambatan organism 

lain dalam mendapatkan keperluan nutrisi atau sebagai proses regulator seluler 

(Berdy, 2005).  

Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang umumnya 

mempunyai kemampuan bioaktivitas dan berfungsi sebagai pelindung dari 

gangguan hama penyakit. Senyawa metabolit sekunder tersebut antara lain 

terpenoid, steroid, kumarin, flavonoid dan alkaloid (Lenny, 2006). Metabolit-

metabolit sekunder yang dihasilkan oleh sponge antara lain senyawa terpen dan 

peptide. Senyawa terpen dan peptide merupakan senyawa yang memiliki 

aktivitas biologi dan farmakologi (Racmat et al., 2001).  

Metabolit sekunder pada suatu organisme hidup (natural product) 

merupakan suatu senyawa kimia yang diproduksi sebagai respon terhadap 

lingkungannya, salah satunya sebagai sistem pertahanan diri. Metabolit sekunder 

yang diproduksi oleh sponge adalah golongan alkaloid, steroid, terpenoid, dan 

fenol. Senyawa kimia yang dilepaskan ini bersifat toksik terhadap lingkungannya, 

namun metabolit sekunder ini berpotensi sebagai anti virus, anti bakteri, anti 

malaria, anti inflamasi, anti oksidan, dan antikanker (Sijabat, 2009).  

Metabolit sekunder adalah senyawa yang disintesis oleh mikroba tetapi 

tidak merupakan kebutuhan fisiologis pokok. Salah satu metabolit sekunder yang 



 

 
 

dapat berfungsi sebagai antibakteri adalah bacteriocin yang dihasilkan pada fase 

decay yaitu fase pada saat substrat mulai habis pada lama fermentasi tertentu. 

Hal ini sesuai dengan penelitian pada antibiotik rifamycin yang dihasilkan oleh 

Amycolaptosis mediterranei. Metabolit sekunder lain yang dihasilkan dalam 

proses fermentasi adalah polifenol. Polifenol ini diketahui mempunyai aktivitas 

sebagai antibakteri. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Alberto et al., (2006), 

yang menunjukkan polifenol dari kulit apel dapat menghambat bakteri patogen 

pada manusia seperti E. coli dan Staphylococcus aureus (Kunaepah, 2008). 

Dalam memproduksi metabolit sekunder telah diketahui dapat 

memberikan keuntungan bagi organisme tertentu melawan organisme lain dalam 

pertumbuhannya. Metabolit sekunder sangat berperan penting karena 

aktivitasnya sebagai antimikroba, tetapi terlepas dari aktivitas ini metabolit 

sekunder menguasai aktivitas pharmacological dalam bidang medis (Berdy, 2005 

dalam Fadhilla, 2010). 

 

2.8 Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 

2.8.1 Bakteri Gram Positif 

 Dalam Fardiaz (1989), dua grup bakteri prokariot telah dikenal 

berdasarkan susunan selnya, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. 

Pada bakteri gram positif, 90% dari dinding selnya terdiri dari lapisan 

peptidoglikan, sedangkan lapisan tipis lainnya adalah asam teikoat. Asam teikoat 

mengandung unit-unit gliserol atau ribitol yang terikat satu sama lain oleh ester 

fosfat, dan biasanya mengandung gula lainnya dan D-alanin. Karena asam 

teikoat bermuatan negatif, lapisan ini juga mempengaruhi muatan negatif pada 

permukaan sel. Beberapa antibiotik seperti penisilin dan sikloserin dapat 

mencegah sintesa peptidoglikan pada sel yang sedang tumbuh. Karena bakteri 

gram positif mengandung lapisan peptidoglikan yang tebal, maka bakteri ini lebih 



 

 
 

sensitif terhadap penisilin dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Bakteri 

gram positif juga lebih sensitif terhadap enzim lisozim yang dapat memecah 

ikatan antara N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramat. Selama 

pertumbuhan sel, terjadi sintesa dinding sel baru sebelum sel melakukan 

pembelahan pada bakteri gram positif, sintesa dinding sel hanya terjadi di bagian 

tengah tempat terbentuknya sekat (septum), sedangkan pada bakteri gram 

negatif sintesa dinding sel baru terjadi selang-seling dengan dinding sel yang 

lama. Gambar bakteri gram positif dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Bakteri Gram Positif (www.google.com) 

 
Perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif dapat dilihat pada tabel 

1.  

Tabel 1. Perbedaan Relatif Sifat Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 
 

No. 
 

Sifat  
Perbedaan relatif 

Bakteri Gram 
Positif 

Bakteri Gram 
Negatif 

1. Komposisi dinding sel Kandungan lipid 
rendah (1-4%) 

Kandungan lipid 
tinggi (11-22%) 

2. Ketahanan terhadap penisilin Lebih sensitive Lebih tahan 
3. Penghambatan oleh pewarna 

basa (misalnya violet kristal) 
Lebih dihambat Kurang dihambat 

4. Kebutuhan nutrien Kebanyakan 
spesies relatif 
kompleks 

Relatif sederhana 

5. Ketahanan terhadap 
perlakuan fisik 

Lebih tahan Kurang tahan 

Menurut Syamsuri et al., (2004), struktur sel bakteri adalah sebagai 

berikut :  

 



 

 
 

1. Dinding Sel  

Dinding sel bakteri tersusun atas polisakarida, lemak dan protein. Dinding sel 

berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel 

terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul. Ditambahkan Fardiaz 

(1989), komposisi dinding sel pada bakteri gram positif kandungan lipidnya 

rendah (1-4%) sedangkan pada gram negatif kandungan lipidnya tinggi (11-

22%). Selama pertumbuhan sel, terjadi sintesa dinding sel baru sebelum sel 

melakukan pembelahan pada bakteri gram positif, sintesa dinding sel hanya 

terjadi di bagian tengah tempat terbentuknya sekat (septum), sedangkan pada 

bakteri gram negatif sintesa dinding sel baru terjadi selang-seling dengan dinding 

sel yang lama.  Perbedaan antara dinding sel bakteri gram positif dan gram 

negatif dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Dinding Sel Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 

(www.google.com) 
2. Membran Plasma 

Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. 

Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya, 

dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel.  

3. Sitoplasma 

Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral dan enzim-enzim. 

Enzim-enzim digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan 



 

 
 

untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terdiri dari proses 

penyusunan (anabolisme) dan penguraian (katabolisme) zat-zat. 

4. Mesosom 

 Pada tempat tertentu, membran plasma melekuk ke dalam membentuk 

organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. 

Biasanya mesosom terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat 

pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim 

pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan 

energi. 

5. Ribosom 

 Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. 

Ukurannya sangat kecil, berdiameter antara 15-20 nm (1 nanometer = 10-9 

meter). 

2.8.2 Bakteri Gram Negatif 

Sel bakteri gram negatif memiliki lapisan tipis yang berada di atas PTG 

(Peptidoglycan) yang terletak dekat dengan outer membrane yang mengandung 

kepadatan molekul lipopolysaccharida (LPS) yang tinggi. Outer membrane 

dibentuk pada PTG oleh lipoprotein yang covalent menempel pada peptide 

(Booth et al., 2008).  LPS memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu membatasi akses 

molekul hydrophobic dan enzim pada membran cytoplasma dan menyediakan 

struktur sel yang kuat dan signifikan (Nikaido, 1996).   

Bakteri gram negatif memiliki perlengkapan susunan mekanisme dalam 

mengembangkan kolonisasinya. Sebagian besar strategi ini merupakan strategi 

gabungan yang memodifikasi jalur sekresi/secretion pathway untuk 

meningkatkan molekul pada permukaan untuk kolonisasi atau menyampaikan 

molekul effector kepada bakteri lainnya. Secara khusus system sekresi 

dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu merangsang pengeluaran factor 



 

 
 

protein disfusible pada lingkungan sekelilingnya dan system yang bekerja dalam 

mengangkut effector protein secara langsung pada sel target (Austin, 2008).  

Bakteri gram negatif memproduksi sejumlah toksindan ekstraselluler 

produk yang mengakibatkan kerusakan sistem imun (Kaufman et al., 2002). 

Contoh bakteri yang menghasilkan endotoksin adalah V.alginolyticus, jika toksin 

masuk ke dalam saluran pencernaan akan menyebabkan serangan akut 

enterocolitis dan juga dapat berasosiasi dengan infeksi kulit (Blake et al., 1980). 

Selanjutnya Long et al., dalam Murdjani (2002), melaporkan bahwa mekanisme 

serangan bakteri V.alginolyticus pada kulit inang dengan memproduksi ensim 

kollagenase dan ekstra seluler protease. Gambar bakteri gram negatif dapat 

dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Bakteri Gram Negatif (www.google.com) 

Pada bakteri gram negatif terdapat lapisan diluar dinding sel yang 

mengandung 5-20% peptidoglikan, lapisan ini merupakan lapisan lipid kedua 

yang disebut lapisan lipopolisakarida (LPS). Lapisan ini tersusun oleh fosfolipid, 

polisakarida dan protein (Madigan et al., 2000).  

 

2.9 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen utama pada manusia 

yang menyebabkan berbagai penyakit secara luas yang berhubungan dengan 



 

 
 

toxic schock syndrome sebagai akibat dari keracunan pangan. Disamping itu 

S.aureus bertanggung jawab atas 80% penyakit supuratif, dengan permukaan 

kulit sebagai habitat alaminya. Manifestasi klinis Staphylococcus aureus pada 

manusia antara lain adalah impetigo, scalde skin syndrome, pneumonia, 

osteomielitis, pioartrosis, endokarditis, metastasis staphylococcal, keracunan 

makanan, toxic schock syndrome (TSS), meningitis dan sepsis (Salasia et al., 

2005).  

Bahan pangan dapat bertindak sebagai perantara atau substrat untuk 

pertumbuhan bakteri patogen, seperti Staphylococcus aureus. Bakteri tersebut 

dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi, diantaranya pneumonia. 

Mekanisme terjadinya penyakit tersebut disebabkan karena bakteri patogen 

mempunyai factor virulensi yang merupakan kerjasama antara beberapa sekresi 

toksin dan enzim-enzim pencernaan, yang dalam jumlah besar merupakan 

matriks ekstraseluler dan protein plasma yang terikat (Karlsoson dan Ardson, 

2002 dalam Nurhayati et al., 2009).  

Staphylococcus aureus merupakan  bakteri  Gram  positif  berbentuk  

bulat biasanya  tersusun  dalam  bentuk  menggerombol  yang  tidak  teratur 

seperti anggur. Staphylococcus bertambah dengan cepat pada beberapa tipe  

media  dengan  aktif  melakukan  metabolisme,  melakukan fermentasi  

karbohidrat  dan  menghasilkan  bermacam-macam  pigmen dari warna  putih  

hingga  kuning  gelap.  Staphylococcus cepat menjadi resisten terhadap 

beberapa antimikroba. Staphylococcus  tumbuh  dengan  baik  pada  berbagai  

media bakteriologi  di  bawah  suasana  aerobik  atau  mikroaerofilik.  Tumbuh 

dengan  cepat  pada  temperatur  20-35ºC.  Koloni pada media padat berbentuk 

bulat, lambat dan mengkilat (Wasitaningrum, 2009). Gambar bakteri 

Staphylococcus aureus dapat dilihat pada gambar 6. 



 

 
 

 

Gambar 6. Staphylococcus aureus (www.google.com) 

Klasifikasi S. aureus menurut Yuari (2009), adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Protozoa 

Kelas   : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriales 

Suku   : Micrococcaceae 

Marga   : Staphylococcus 

Jenis  : Staphylococssus aureus 

S. aureus dapat menimbulkan infeksi pada setiap jaringan atau alat tubuh 

manusia dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda yang khas, 

yaitu peradangan, nekrosis dan pembentukan abses. Saureus dapat 

menyebabkan penyakit bisul, postula, pemfigus neonatorum, hordeolum, 

mastitis, pneumonia, karbunkel, infeksi luka dan luka bakar, osteomielitis akut, 

abses perinefrik, keracunan makanan, dan enteritis. S.aureus berbentuk sferis, 

bila menggerombol dalam susunan yang tidak teratur, mungkin sisinya agak rata 

karena tertekan. Diameter S.aureus antara 0,8 - 1,0 mikro. Bakteri ini tidak 

bergerak, tidak berspora dan Gram positif. Diantara semua bakteri yang tidak 

membentuk spora, S.aureus termasuk jenis bakteri yang paling kuat daya 

tahannya. Pada MH agar miring dapat tetap hidup sampai berbulan-bulan, baik 

dalam lemari es maupun pada suhu kamar. Dalam keadaan kering pada benang, 



 

 
 

kertas, kain dan dalam nanah dapat tetap selama 6-14 minggu. S. aureus 

menghasilkan 3 macam metabolit, yaitu metabolit yang bersifat nontoksin, 

eksotoksin, dan enterotoksin. Metabolit nontoksin terdiri dari antigen permukaan, 

koagulasi, hialuronidase, fibrinolusin, gelatinase, protease, lipase, tributrinase, 

fosfatase dan katalase. Metabolit eksotoksin terdiri dari alfa hemolisin, beta 

hemolisin, delta hemolisin, leukosidin, sitotoksin dan toksin eskfoliatif. Metabolit 

enterotoksin dibuat jika bakteri ditanam dalam perbenihan semisolid dengan 

konsentrasi CO2 3%. Toksin ini terdiri dari protein yang bersifat nonhemolitik, 

nonparalitik, termostabil, dalam air mendidih tahan selama 30 menit dan tahan 

terhadap pepsin dan tropsin menyebabkan keracunan makanan, antara 2-6 jam 

dengan gejala yang timbul secara mendadak, seperti mual, muntah-muntah dan 

diare. 

 

2.10 Escherichia coli 

 Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif aerobic atau anaerobic 

fakultatif, berbentuk batang, panjangnya 1-4 µm, lebarnya 0,4-1,7 µm, ada yang 

dapat bergerak dan ada yang tidak. Bakteri ini tumbuh baik pada temperature 

370C. Tapi dapat tumbuh pada temperatur 8-400C. Escherichia coli banyak 

ditemukan dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya dapat 

menyebabkan infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan mampu 

menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain diluar usus (Buchanan, 1974 dalam 

Meilisa, 2009). 

E.coli merupakan salah satu spesies bakteri yang tergolong dalam genus 

Escherichia dan familia Enterobacteriaceae. Sebagian besar E.coli bersifat motil 

dengan alat pergerakan berupa flagella. Beberapa galur E.coli mempunyai 

kapsula, tetapi pada umumnya kebanyakan tidak berkapsula. Berdasarkan 

karakter antigenic dari protein strukturalnya dikenal beberapa jenis antigen E.coli 



 

 
 

yaitu antigen somatic (O), antigen kapsula (K) dan antigen flagella (H). Bentuk 

dan ukuran bakteri sangat bervariasi, dan umumnya berbentuk batang pendek 

gemuk yang merupakan peralihan antara bentuk kokus dan batang sehingga 

sering atau dikenal sebagai bentuk cocco-bacillus. Ukuran bakteri E.coli 

bervariasi, yaitu lebar 1,1-1,5 mikron dan panjang 2-6 mikron (Wibowo dan 

Wahyuni, 2008).   

E.coli adalah suatu bakteri gram negatif berbentuk batang, bersifat 

anaerobik fakultatif dan mempunyai flagella peritrikat. Keracunan makanan yang 

disebabkan oleh E.coli enteropatogenik (disebut EPEC) biasanya disebabkan 

oleh konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh E.coli penyebab 

enteritis (Fardiaz, 1993). Gambar bakteri E.coli dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7. E. coli (www.google.com) 

Klasifikasi E.coli, menurut Brooks et al., (2001), adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Procaryota 

Divisio   : Gracilicutes 

Class   : Scotobacteria 

Ordo   : Eubacteriales 

Family   : Entobacteriaceae 

Genus    : Escherichia 

Species  : Escherichia coli 



 

 
 

2.11 Uji Aktivitas Antibakteri dan Uji Elektroforesis SDS-Page 

2.11.1 Uji Cakram (Metode Difusi) 

Uji cakram disk menunjukkan adanya zona hambat yang semakin 

meningkat diameternya pada level alkohol 50-70%. Zona hambat tertinggi 

dicapai oleh alkohol 70%. Pada level alkohol 90% zona hambat berkurang 

diameternya, hal ini berkaitan dengan jumlah air yang berkurang. Air digunakan 

untuk aktivitas katalitik dalam mendenaturasi protein bakteri. Alkohol dengan 

konsentrasi di bawah 50% tidak efektif membunuh bakteri (Rahayu, 2007). 

Beberapa bahan antimikroba tidak membunuh tetapi hanya menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Bahan antimikroba bersifat menghambat apabila 

digunakan dalam konsentrasi kecil, namun bila digunakan dalam konsentrasi 

tinggi dapat mematikan mikroorganisme. Salah satu cara untuk menguji bahan 

antimikroba dapat dilakukan dengan uji cakram. Uji cakram diperkenalkan oleh 

Willian Kirby dan Alfred Bauer pada tahun 1966. kertas cakram yang berisi zat 

antimikroba diletakkan di atas lempengan agar yang telah disemai dengan 

mikroorganisme penguji. Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh zat 

antimikroba terlihat sebagai wilayah yang jernih sekitar pertumbuhan 

mikroorganisme (Lay, 1994). 

Antibakteri merupakan suatu zat atau komponen yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri atau kapang (bakteristatik atau fungistatik) 

atau membunuh bakteri atau kapang (bakterisidal atau fungisidal). Salah satu 

kriteria pemilihan antibakteri untuk diaplikasikan dalam bahan pangan adalah 

keefektifan penghambatannya. Semakin kuat penghambatannya, semakin efektif 

digunakan (Ardiansyah, 2007). 

Mekanisme penghambatan mikroorganisme oleh senyawa antibakteri 

antara lain disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (Kunaepah, 2009) : 

 



 

 
 

1.  Mengganggu pembentukan dinding sel 

Mekanisme ini disebabkan karena adanya akumulasi komponen limfofilat 

yang terdapat pada dinding atau membran sel sehingga menyebabkan 

perubahan komposisi penyusun dinding sel. Efek penghambatan senyawa 

antibakteri lebih efektif terhadap bakteri gram positif daripada bakteri gram 

negatif. Hal ini disebabkan perbedaan komponen penyusun dinding sel kedua 

kelompok bakteri tersebut.  

2. Bereaksi dengan membran sel 

Mengganggu dan mempengaruhi integritas membran sitoplasma 

sehingga mengakibatkan kebocoran materi intraseluler. 

3.  Menginaktivasi enzim 

Mekanisme yang terjadi menunjukkan kerja enzim terganggu dalam 

mempertahankan kelangsungan aktivitas mikroba, sehingga mengakibatkan 

enzim akan memerlukan energi dalam jumlah besar untuk aktivitasnya. 

Akibatnya energi untuk pertumbuhan menjadi berkurang, sehingga aktivitas 

mikroba menjadi terhambat dan inaktif apabila berlangsung lama. 

4.  Menginaktivasi fungsi material genetik 

Merusak materi genetik sehingga mengganggu proses pembelahan sel 

untuk pembiakan. 

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri dalam produk makanan fermentasi antara lain dengan metode sumur 

agar dan metode difusi agar. Prinsip dari kedua metode tersebut adalah sama 

yaitu dengan melihat adanya zona bening di sekitar sumur atau cakram. Semakin 

besar diameter zona bening di sekitar sumur atau cakram menunjukkan aktivitas 

antibakteri yang tinggi (Iqbal, 2007). 

Senyawa antibakteri yang dihasilkan melalui proses fermentasi sebagai 

metabolit sekunder antara lain bacteriocin. Metabolit sekunder adalah senyawa 



 

 
 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme tetapi bukan merupakan kebutuhan pokok 

fisiologis dari mikroorganisme tersebut (Kunaepah, 2008). Bacteriosin 

merupakan zat antimikroba berupa polipeptida, protein atau senyawa yang mirip 

protein (Kone dan Fung, 1992). Menurut Tagg et al., (1976), kriteria yang 

merupakan ciri-ciri bacteriosin adalah sebagai berikut :  

1. Memiliki spectra aktivitas yang lebih sempit 

2. Senyawa aktif merupakan polipeptida atau protein 

3. Bersifat bakterisida 

4. Mempunyai reseptor spesifik pada sel sasaran 

5. Gen deteminan terdapat pada plasmid, plasmid rekombinan atau episom dan 

kromosom atau transposom yang berperan pada produksi dan imunitas  

Menurut Kusmarwati dan Indriati (2008), standart parameter potensi 

antibiotic dengan pengujian cakram adalah jika diameter (D) zona hambatan 

lebih dari atau sama dengan 11 mm berarti efektif (D ≥ 11 mm), jika diameter 

antara 9-11 mm berarti intermediate (9mm < D < 11mm) dan jika diameter 

kurang dari atau sama dengan 9 berarti tidak efektif (D ≤ 9mm).  

2.11.2 Uji Elektroforesis SDS Page 

 Metode elektroforesis protein dengan Sodium Dodecyl Sulphate 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) merupakan salah satu metode 

untuk menganalisis protein dengan memisahkan pita-pita protein yang ada di 

dalam sampel berdasarkan berat molekulnya (Utami et al., 2007). 

Elektroforesis dipergunakan untuk memisahkan campuran protein, baik 

pada larutan bebas maupun pada larutan dengan matriks berpori solid seperti 

pati. SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate-polyacrilamide-gel electrophoresis) 

menggunakan cross-linked gel poliakrilamid sebagai matriks inert di mana protein 

akan bermigrasi. Gel biasanya disiapkan sebelum dipergunakan. Ukuran pori gel 

dapat disesuaikan sehingga cukup kecil untuk memperlambat migrasi molekul 



 

 
 

protein yang dikehendaki. Protein-protein tersebut tidak berada pada larutan 

biasa tetapi pada larutan yang mengandung deterjen yang bermuatan negatif 

sangat kuat, yakni Sodium Dodesil Sulfat (SDS). Deterjen tersebut mengikat 

daerah hidrofobik molekul protein sehingga menyebabkannya terurai menjadi 

rantai polipeptida yang panjang. Molekul protein individu dilepaskan dari 

asosiasinya dengan protein lain dan lipid, serta bebas terlarut pada larutan 

deterjen. Agen reduksi seperti merkaptoetanol ditambahkan untuk mengurai 

pautan S-S protein sehingga semua konstituen polipeptida pada molekul 

multisubunit dapat dianalisis secara terpisah. SDS-PAGE merupakan prosedur 

yang lebih baik daripada analisis protein lainnya karena dapat dipergunakan 

untuk memisahkan semua jenis protein, termasuk protein yang tidak dapat larut 

dalam air. Protein membran, komponen protein sitoskeleton, dan protein yang 

merupakan bagian agregat molekul besar dapat pula diresolvasi. Metode ini 

memisahkan polipeptida berdasarkan ukurannya sehingga metode ini juga 

memberikan informasi tentang berat molekul dan komposisi subunit dari setiap 

kompleks protein (Alberts et al.,1994 dalam Rizki, 2010). Gambar Elektroforesis 

SDS Page dapat dilihat pada gambar 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Elektroforesis SDS Page (www.google.com) 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.  MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Materi Penelitian 

3.1.1  Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam perendaman sponge Geodia sp. 

adalah sponge Geodia sp. segar yang diperoleh dari perairan Pulau Gili, 

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bahan-bahan yang digunakan untuk uji 

cakram adalah kertas cakram (paper disc), Na-fis, biakan murni bakteri S.aureus 

dan E.coli yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang. Media TSA (Tripton Soy Agar) untuk 

menumbuhkan S.aureus dan E.coli, media TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salt 

Sucrose Agar) untuk isolasi bakteri V.alginolyticus dan media TSB untuk 

mengamati fase pertumbuhan V.alginolyticus 

3.1.2  Alat Penelitian 

 Adapun alat-alat yang digunakan antara lain erlenmeyer 300 ml, cool box 

serta lemari es untuk menyimpan sampel. Peralatan untuk uji cakram adalah 

autoklaf untuk sterilisasi alat, micro pipet, cawan petri, bunsen, dan inkubator.  

 

3.2  Metode Penelitian (Metode Deskriptif) 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu 

metode yang menggambarkan suatu keadaan atau kejadian. Dalam 

menggunakan metode ini dilakukan pengumpulan data. Metode diskriptif yaitu 

metode yang menggambarkan suatu keadaan atau kejadian. Dalam penggunaan 

metode ini memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada sekarang 

dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan 

menginterpretasikannya (Surakhmad, 1989). 

 



 

 
 

3.3  Prosedur Kerja 

 Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah melakukan maserasi 

pada sponge Geodia sp. lalu mengisolasi bakteri V.alginolyticus pada media 

TCBSA. Melakukan identifikasi bakteri V.alginolyticus. berdasarkan morfologi 

koloni, sifat gram dan motilitas, yang dilakukan pada media TCBSA. Melakukan 

uji cakram untuk mengetahui daya hambat metabolit primer dan metabolit 

sekunder bakteri V.alginolyticus terhadap bakteri S.aureus dan E.coli pada media 

TSA dan yang terakhir melakukan uji elektroforesis SDS-Page untuk mengetahui 

berat molekul metabolit primer dan metabolit sekunder bakteri V.alginolyticus. 

Adapun skema kerja alur kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.3.1 Skema Kerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 9. Diagram Alur Kerangka Konsep Penelitian 
 

3.3.2  Pembuatan Sampel Sponge Geodia sp. 

Sponge Geodia sp. yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

perairan P.Gili Kabupaten Probolinggo. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

Sponge Geodia sp. segar dari perairan P.Gili 
 

Direndam pada larutan Na-fis dengan perbandingan 9:1 (270 ml Na-fis : 30 gr sponge ) selama 1x24 jam 

Diisolasi pada media TCBSA selama 2x24 jam pada suhu 30oC-35oC 
 

Diidentifikasi pada media TCBSA 
 

Mikroskopis Makroskopis Fisiologis 

Vibrio alginolyticus 

Dilakukan pengamatan fase pada media TSB 

Dilakukan pemanenan pada fase exponensial (jam ke-19) 

Metabolit sekunder Metabolit primer 

Disentrifuse kecepatan 5000 rpm selama 15 menit 

Hasil 

Uji Elektroforesis SDS-PAGE 

Uji cakram 



 

 
 

ini adalah sponge Geodia sp. dalam bentuk segar. Sponge segar yang baru 

diambil, dipotong kecil – kecil.  

Perendaman atau maserasi dilakukan dengan menggunakan larutan Na-

fis. Larutan Na-fis yang digunakan untuk merendam sampel sponge segar 

sebanyak 270 ml dan sponge segar yang direndam sebanyak 30 gram 

(perbandingan pelarut : sampel = 9 : 1). Tahap maserasi ini dilakukan selama 24 

jam.  

3.3.3  Pembuatan Media 

 Media pertumbuhan yang digunakan antara lain:  

a. Media Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBSA) 

 Komposisi dari media TCBSA dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Media TCBSA per liter 
Komposisi  Jumlah  

Ekstrak yeast  

Proteose Peptone No. 3 

Sodium Citrate 

Sodium Thiosulfate 

Oxgall 

Saccharose 

Sodium Chloride 

Ferric Ammonium Citrate 

Bromthymol Blue 

Thymol Blue 

Agar 

5.0 gram 

10.0 gram 

10.0 gram 

10.0 gram 

8.0 gram 

20.0 gram 

10.0 gram 

1.0 gram 

0.04 gram 

0.04 gram 

15.0 gram 

Total  88 gram 

(Sumber : Fardiaz, 1993) 

Prosedur Pembuatan : 

1. Ditimbang 88 gram media TCBSA 

2. Dimasukkan 88 gram media TCBSA ke dalam erlenmeyer 2 L 

3. Ditambahkan aquadest sedikit demi sedikit sambil digoyang sampai 1 L 



 

 
 

4. Media TCBSA yang telah dilarutkan lalu dimasukkan dalam waterbath suhu 

100oC selama 15 menit 

5. Erlenmeyer sesekali digoyang untuk membantu agar larutan menjadi 

homogen selama pemanasan dalam waterbath 

6. Media TCBSA dituangkan pada cawan steril + 20 ml, tutup cawan dibiarkan 

sedikit terbuka untuk mengeluarkan uap panas 

7. Jika sudah mengeras, media diinkubasi 37oC selama 24 jam untuk uji 

sterilitas media 

8. Jika melewati uji sterilisasi medium sudah siap untuk digunakan 

 

b. Media Tryptone Soya Broth (TSB) 

 Komposisi dari media TSB dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Media TSB per liter 

(Sumber : Fardiaz, 1993) 
 
Prosedur Pembuatan : 

1. Ditimbang 30 gram media TSB dan dimasukkan Erlenmeyer 

2. Ditambahkan aquadest sedikit-sedikit sambil digoyang sampai 1 L 

3. Dimasukkan dalam waterbath suhu 100oC selama 15 menit.  

4. Erlenmeyer sesekali digoyang untuk membantu agar larutan menjadi 

homogen selama pemanasan dalam waterbath 

Komposisi Jumlah 

Casein 

Soybean Meal 

Sodium Chloride 

Dipotassium Phosphate 

Dextrose 

17 gram 

3 gram  

5 gram 

2,5 gram 

2,5 gram 

Total  30 gram 



 

 
 

5. Jika sudah larut sempurna dengan tidak adanya agar yang menempel pada 

dinding erlenmeyer, media tersebut disterilisasi dalam autoclave suhu 121oC 

tekanan 1 atm selama 15 menit. 

6. Media diinkubasi 37oC selama 24 jam untuk uji sterilitas media 

7. Jika melewati uji sterilisasi media sudah siap untuk digunakan 

 

c.  Media Tryptone Soya Agar (TSA) 

 Komposisi dari media TSA dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Media TSA per liter 

(Sumber : Fardiaz, 1993) 

Prosedur Pembuatan : 

1. Ditimbang 40 gram media TSA 

2. Dimasukkan 40 gram media TSA ke dalam erlenmeyer 2 L 

3. Ditambahkan aquadest sedikit-sedikit sambil digoyang sampai 1 lt 

4. Dimasukkan dalam waterbath suhu 1000C selama 15 menit 

5. Erlenmeyer sesekali digoyang untuk membantu agar larutan menjadi 

homogen selama pemanasan dalam waterbath 

6. Jika sudah larut sempurna dengan tidak adanya agar yang menempel pada 

dinding erlemeyer, media disterilisasi dalam autroclave suhu 1210C tekanan 1 

atm selama 15 menit 

7. Setelah disterilisasi media didinginkan sampai suhu ± 45ºC (hangat-hangat 

kuku) 

Komposisi Jumlah   
Tryptone 
Soya Peptone 
Sodium Chloride 
 Agar 

15 gram 
5 gram 
5 gram 

15 gram 
Total  40 gram 



 

 
 

8. Media dituangkan pada cawan steril ±20 ml per cawan petri  

9. Jika sudah mengeras media dalam cawan tersebut diinkubasi 370C selama 

24 jam untuk uji sterilitas media 

10. Jika telah melewati uji sterilitas media sudah siap untuk digunakan. 

3.3.4 Isolasi Bakteri V.alginolyticus  

 Sebelum dilakukan isolasi bakteri terlebih dahulu dilakukan pengenceran 

sampel yaitu dengan mengambil 10 ml larutan hasil rendaman sponge lalu 

dimasukkan dalam erlenmeyer tertutup dan diberi Na-fis sebanyak 90 ml 

kemudian dikocok secara manual agar homogen.  

 Sampel yang telah dipersiapkan lalu diisolasi dengan menggunakan 

dilution methods atau metode pengenceran. Dilakukan pengenceran sampai 10-5. 

Selanjutnya dilakukan penanaman bakteri mulai dari pengenceran 10-3 sampai 

10-5 sebanyak 1 ml pada media TCBSA dan diinkubasi pada suhu 30oC-35oC 

selama 48 jam sehingga dapat diketahui jumlah koloni ideal yaitu antara 30–300 

koloni 

3.3.5 Identifikasi Bakteri V.alginolyticus 

Identifikasi bakteri dilakukan berdasarkan morfologi koloni, sifat gram dan 

motilitas bakteri. Identifikasi bakteri ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 

secara makroskopis, mikroskopis dan fisiologis.  

Dari hasil penanaman bakteri pada tahap isolasi diperoleh koloni yang 

diduga V.alginolyticus yang ditandai dengan warnanya yang kuning karena dapat 

memfermentasi sukrosa pada media TCBSA.   

3.3.5.1 Pengujian Secara Makroskopis 

Setelah didapatkan koloni murni, tahap selanjutnya adalah identifikasi 

secara makroskopis yaitu tahap identifikasi secara kasat mata atau dengan 

bantuan kaca pembesar. Koloni yang diduga V.alginolyticus tersebut kemudian 

diambil dan ditanam kembali pada media TCBSA yang baru. Hasil penanaman 



 

 
 

diinkubasi pada suhu 30oC-35oC selama 48 jam. Penanaman dilakukan dengan 

metode kuadran.  

3.3.5.2 Pengujian Secara Mikroskopis 

Tahap identifikasi selanjutnya adalah pengujian secara mikroskopis yaitu 

melalui pewarnaan gram dengan tahapan sebagai berikut bakteri diambil 

sebanyak satu ose dengan menggunakan jarum ose yang sebelumnya difiksasi 

terlebih dahulu pada bunsen.  

Langkah berikutnya satu ose bakteri diletakkan pada preparat yang telah 

disiapkan dan dibuat semiran di atasnya (dibuat tiga semiran yang ditandai 

sebagai G1, G2 dan G3). Sebelumnya pada preparat diberi aquadest terlebih 

dahulu. Hasil semiran pada preparat kemudian di blower sampai kering.   

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk identifikasi bakteri adalah 

dengan pewarnaan dan pengecatan. Bakteri gram positif berwarna ungu 

sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah  

Preparat yang telah kering lalu difiksasi. Selanjutnya pada preparat 

ditetesi kristal ungu (sebagai pewarna primer) kemudian ditunggu hingga kering 

dan setelah kering dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa kristal ungu yang 

tidak melekat pada dinding bakteri. Selanjutnya diberi iodium. Kemudian diberi 

alkohol 70% lalu ditetesi safranin sebagai pewarna sekunder lalu dibilas dengan 

air. 

Preparat yang telah diwarnai kemudian diamati pada mikroskop. Namun 

sebelumnya pada preparat ditetesi minyak imersi. Diamati bentuk bakterinya dan 

motilitasnya.  

3.3.5.3 Pengujian Secara Fisiologis 

 Pengujian Katalase dan Oksidase 

Setelah tahap pewarnaan dilakukan uji oksidase dan uji katalase. Uji 

oksidase menggunakan kertas oksidase. Koloni V.alginolyticus diambil dari 



 

 
 

media dan dioles pada kertas oksidase menggunakan lidi (tidak boleh 

menggunakan jarum ose yang terbuat dari nikel atau krom). Kertas oksidase 

akan berubah menjadi berwarna biru-ungu dalam 5 detik apabila oksidase positif 

dan tidak akan berubah warna (tetap berwarna putih) bila oksidase negatif. 

 Pada uji katalase, Koloni V.alginolyticus diambil dari media dan dioles 

pada preparat. Ditetesi dengan H2O2 sebanyak 1-2 tetes pada preparat dan akan 

terjadi gelembung jika katalase positif dan tidak akan terjadi gelembung bila 

katalase negatif. 

 Pengujian Dengan Microbact System 

Tahapan identifikasi dilanjutnya kembali dengan uji fisiologis dengan 

menggunakan microbact system. Digunakan microbact 24 E karena hasil uji 

oksidase dan uji katalase positif. Tahapan pada uji fisiologis ini adalah diambil 5 

koloni murni V.alginolyticus yang telah distok (bakteri stok pada medium TSA) 

dari penanaman sebelumnya lalu disentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm 

selama 15 menit.  

Dari hasil sentrifuse akan diperoleh supernatan dan pelet namun yang 

digunakan hanya peletnya saja. Selanjutnya pelet ditambahkan dengan Na-fis 

sebanyak 5 ml kemudian dimasukkan pada sumuran-sumuran di microbact 24 E 

sebanyak 0,1 ml atau sebesar 100 µL dan diinkubasi selama 18 jam pada suhu 

30oC.  

Tahap terakhir diamati perubahan warna yang terjadi pada sumuran-

sumuran di microbact 24 E. Perubahan warna yang terjadi dibandingkan dengan 

tabel warna dan hasilnya ditulis pada formulir patient record. Angka-angka oktal 

didapat dari penjumlahan reaksi positif saja, dari tiap kelompok. Dari angka oktal 

ini selanjutnya dapat diketahui spesies bakteri yang dimaksud dengan 

memasukkan datanya pada software komputer. 

 



 

 
 

3.3.6 Fase Pertumbuhan V.alginolyticus 

Untuk mengamati fase-fase pertumbuhan bakteri V.alginolyticus, 

sebanyak 10% dari hasil pengayaan V.alginolyticus (10 ml bakteri dan 90 ml 

medium TSB+NaCl 2% dicampur dalam erlenmeyer 250 ml) dishaker dalam 

waterbath pada suhu 30oC dan selama 1 jam sekali sampel diambil dan dihitung 

kepadatannya dengan menggunakan hemositometer atau metode kamar hitung.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa fase exponensial ditunjukkan pada 

jam ke-19 sehingga pada jam tersebut dilakukan pemanenan bakteri dimana 

metabolit primer dan metabolit sekunder dipanen pada jam ke-19 karena pada 

fase ini jumlah pertumbuhan bakteri terbanyak. Pemanenan sampel berupa 

metabolit primer dan sekunder bakteri V.alginolyticus yang memiliki aktivitas 

antimikroba dilakukan berdasarkan metode Nofiani et al., (2009), yang 

dimodifikasi. 

Koloni murni yang telah di stok, ditumbuhkan kembali pada medium 

TCBS dan dipanen pada fase exponensial berdasarkan data yang didapatkan 

pada pengamatan fase yang telah dilakukan sebelumnya. Pada jam yang 

menunjukkan fase exponensial tersebut, media TCBS yang telah ditumbuhi 

bakteri diambil dari dalam inkubator.  

Bakteri yang tumbuh dipermukaan cawan diambil semua dengan cara 

diberi air agar bakteri yang berada di media dapat mengapung. Bakteri yang 

mengapung tersebut dipanen sebagai metabolit primer. Setelah dipanen, bakteri 

dilisiskan terlebih dahulu untuk memecah dinding sel sehingga senyawa 

bioaktifnya dapat keluar dari sel dengan cara disentrifuse dengan kecepatan 

5000 rpm selama 15 menit pada suhu 40C. Untuk pemanenan metabolit 

sekunder, setelah semua bakteri diambil sebagai sampel metabolit primer, maka 

hanyalah media pertumbuhan yang tersisa. Media tersebut selanjutnya dipotong 

kecil-kecil dan disentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm selama 15 menit pada 



 

 
 

suhu kamar. Dari proses sentrifuse akan dihasilkan pellet dan supernatan dan 

yang digunakan untuk uji cakram adalah supernatannya saja. 

Metabolit primer adalah produk akhir dari metabolisme bakteri yang ada 

dalam tubuh bakteri. Sementara metabolit sekunder adalah produk akhir dari 

metabolisme yang ada dalam media pertumbuhan bakteri. Selanjutnya dilakukan 

uji cakram untuk mengetahui daya hambat terhadap V.alginolyticus terhadap 

bakteri S.aureus dan E.coli.  

3.3.7 Uji Cakram (Metode Difusi) 

Untuk mengetahui konsentrasi yang memberikan diameter daerah 

hambatan terbesar dilakukan uji cakram, yaitu pengujian antimikroba dengan 

mengukur diameter daerah hambatan yang terjadi di sekitar kertas cakram yang 

sudah mengandung bahan antimikroba sesuai dengan konsentrasi perlakuan. 

Dengan demikian dapat diketahui efektifitas atau  pengaruh perlakuan terhadap 

diameter daerah hambatan bakteri S.aureus dan E.coli. 

Dalam penelitian ini, proses uji cakram diawali dari bakteri S.aureus dan 

E.coli dengan kepadatan 108 ditumbuhkan pada media TSA dengan 

menggunakan kapas lidi steril. Kapas lidi steril yang dicelupkan pada bakteri 

S.aureus dan E.coli diperas pada dinding tabung reaksi. Kapas lidi steril 

kemudian dioleskan pada cawan petri dengan metode zig-zag hingga benar-

benar rata. 

Kertas cakram direndam pada supernatan metabolit primer dan metabolit 

sekunder hingga jenuh dan ditempelkan pada media TSA. Diinkubasi selama 48 

jam dan dilihat daya hambatnya. Aktivitas antibakteri diamati sebagai diameter 

zona hambatan (mm) yang disebabkan oleh metabolit primer dan metabolit 

sekunder bakteri V.alginolyticus. 

 

 



 

 
 

3.3.8 Uji Elektroforesis SDS-Page 

Prosedur dalam analisa elektroforesis SDS Page adalah sebagai berikut 

gel dibuat dua lapis yaitu gel sebagai media pemisah protein (separating gel 3%) 

dan gel pengumpul sampel (stacking gel) dengan prosentase bahan 12,5%. 

Dalam separating gel komposisi yang dipakai adalah acrylamida 30%, tris CL 1,5 

M pH 8,8, dd H2O, SDS (Sodium Dodecil Sulfate) 10%, APS (Ammonium 

Persulfat) 10% dan TEMED (Tetra Ethylene Diamine). Sedangkan dalam 

stacking gel 3% komposisi yang dipakai adalah acrylamida 30%, tris CL 1 M pH 

6,8, dd H2O, SDS (Sodium Dodecil Sulfate) 10%, APS (Ammonium Persulfat) 

10% dan TEMED (Tetra Ethylene Diamine). Langkah-langkah untuk uji 

Elektroforesis SDS-Page adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan Sampel  

Langkah-langkah dalam tahap persiapan sampel ini adalah : 

1. Sampel metabolit primer dan metabolit sekunder dari V.alginolyticus 

yang akan digunakan, ditambahkan RSB (Reducing Sample Buffer) 

dengan perbandingan 1:1 dalam tabung Effendorf.  

2. Selanjutnya sampel dipanaskan pada suhu 100oC selama 10 menit 

b. Menyiapkan Separating dan Stacking Gel 

Langkah-langkah dalam tahap persiapan Separating dan Stacking Gel 

 ini adalah : 

1. Plate pembentuk gel disusun terlebih dahulu 

2. Separating gel dibuat dengan cara : 

- Stok akrilamid sebanyak 4 ml dicampurkan dengan LGB (Lower Gel 

Buffer) 2,5 ml dan aquabides 1 ml ke dalam Erlenmeyer (tidak perlu 

urut). 



 

 
 

- Setelah APS (Ammonium Persulfat) dan TEMED ditambahkan 

(harus urut), erlenmeyer digoyang perlahan untuk meratakan semua 

larutan. 

- Segera tuangkan larutan ke dalam plate pembentuk gel 

menggunakan pipet (dijaga jangan sampai terbentuk gelembung 

udara sampai ¾ tinggi plate). 

- Perlahan tuangkan air di atas larutan gel agar permukaan gel tidak 

bergelombang 

3. Biarkan gel memadat selama kurang lebih 30 menit (ditandai dengan 

terbentuknya garis transparan di antara batas air dan gel yang 

terbentuk). Setelah itu, air yang menutup separating gel dibuang. 

4. Sambil menunggu separating gel memadat, stacking gel 3 % disiapkan 

dengan cara : 

- Stok akrilamid sebanyal 1 ml dicampur dengan UGD 2,5 ml dan 

aquabides 6,5 ml dalam Erlenmeyer 20 ml (tidak perlu urut). 

- Setelah APS (Ammonium Persulfat) dan TEMED ditambahkan 

(harus urut), erlenmeyer digoyang perlahan untuk meratakan semua 

larutan 

- .Segera tuangkan larutan ke dalam plate pembentuk gel 

menggunakan pipet sampai plate penuh 

- Perlahan selipkan sisir pembentuk sumur sampai ke dalam stacking 

gel segera setelah dituang  

- Setelah gel memadat (sekitar 30 menit), sisir diangkat 

c. Memasukkan Sampel pada Sumur Gel 

Langkah-langkah dalam tahap memasukkan sampel pada sumur gel 

adalah : 

1. Plate yang sudah berisi gel dimasukkan dalam chamber elektroforesis 



 

 
 

2. Running buffer dituang sampai bagian atas dan bawah gel terendam 

3. Bila terbentuk gelembung udara pada dasar gel atau di antara sumur 

sampel, harus dihilangkan 

4. Sampel metabolit primer dan metabolit sekunder V.alginolyticus 

sebanyak 18 µL dimasukkan hati-hati ke dalam dasar sumur gel 

menggunakan pipet, marker pula dimasukkan, marker yang digunakan 

adalah marker pro-stain. 

d. Running Sampel 

Langkah-langkah dalam tahap running sampel adalah : 

1. Untuk memulai running, perangkat elektroforesis dihubungkan dengan 

power supply 

2. Running dilakukan pada constant voltage 120 V selama 90 menit 

3. Setelah selesai running buffer dituang dan gel diambil dari plate 

e. Pewarnaan Gel 

Langkah-langkah dalam tahap pewarnaan gel adalah : 

1. Untuk tahap ini diperlukan larutan staining untuk mewarnai protein 

pada gel dan larutan destaining untuk menghilangkan warna pada gel 

dan memperjelas band protein yang terbentuk. Larutan stainingnya 

digunakan silver stain. 

2. Gel direndam dalam 20 ml staining solution sambil digoyang selama 

kurang lebih 15 menit.  

3. Setelah dicuci dengan air beberapa kali, gel direndam dalam 50 ml 

destaining solution sambil digoyang kurang lebih 30 menit atau sampai 

band protein terlihat jelas 

f. Pembuatan Kurva Standar Berat Molekul 

Langkah-langkah dalam tahap pembuatan kurva standar berat molekul 

adalah : 



 

 
 

1. Ukur jarak pergerakan masing-masing protein standar dan catat Rf-nya  

 

2. Gambarkan kurva standar berat molekul yang diperoleh dengan 

mengeplotkan nilai Rf pada sumbu Y dan log dari berat molekul pada 

sumbu X. Grafik yang didapatkan berupa grafik linier dengan 

persamaan garis y=a+bx. Dari rumus di atas maka dapat dihitung berat 

molekul metaboli primer dan metabolit sekunder V.alginolyticus.   

3.3.9 Parameter Uji 

 Parameter yang dilakukan adalah parameter kuantitatif, yaitu data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran diameter daerah hambatan yang terlihat di 

sekitar kertas cakram (mm). 

3.3.10 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode deskriptif. 

Dimana dibandingkan berat molekul metabolit primer dan metabolit sekunder dari 

bakteri V. alginolyticus yang diuji dengan SDS-Page.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rf = Jarak pergerakan pita protein dari tempat awal 
        Jarak pergerakan warna pelacak dari tempat awal 



 

 
 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi Bakteri V.alginolyticus 

 Hasil identifikasi bakteri yang diduga V.alginolyticus yang bersimbiosis 

dengan sponge Geodia sp. dapat dilihat pada tabel 5 serta gambar bakteri 

V.alginolyticus pada media TCBSA dapat dilihat pada gambar 10. 

Tabel 5. Hasil Identifikasi Bakteri V.alginolyticus 
No. Jenis 

Pengujian 
Metode Hasil  Keterangan  

1. Makroskopis   Pengamatan 
secara kasat 
mata 

Positif  Bakteri berwarna kuning 
pada TCBSA dan 

berdiameter 3-6 mm 
2. Mikroskopis  Pewarnaan 

Gram 
Negatif Bakteri berwarna merah saat 

diamati pada mikroskop 
karena menyerap safranin 

 
3. 
 

 
Fisiologis  

Katalase  Positif  Terjadi gelembung pada 
preparat 

Oksidase  Positif  Kertas oksidase berubah 
warna menjadi ungu 

Microbact 
system 

Positif  94% spesies V.alginolyticus 

 

Dari hasil identifikasi bakteri yang bersimbiosis dengan sponge Geodia 

sp. maka diketahui koloni bakteri hasil isolasi pada media TCBSA selama 48 jam 

merupakan koloni V.alginolyticus dengan prosentase sebesar 94%. Koloni 

V.alginolyticus pada media TCBSA pertumbuhannya menyebar dan berwarna 

kuning karena dapat memfermentasi sukrosa yang berasal dari media, bakteri 

berdiameter 3-6 mm. Morfologi bakteri diamati dengan teknik pengecatan gram, 

selanjutnya diamati morfologi bakteri V.alginolyticus yang tampak adalah bentuk 

batang bengkok, gram negatif dan oksidase positif.  

Menurut Takuechi et al., (1992), bakteri Vibrio alginolyticus mempunyai 

ciri-ciri berwarna kuning, diameter 3-5 mm. Karakteristik biokimia adalah 



 

 
 

mempunyai sifat fermentative, katalase, oksidase, methyl red, H2S, glukosa, 

laktosa dan manitol positif. Sedangkan sellobiosa, fruktosa, galaktosa negatif.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. V.alginolyticus pada Media TCBSA 

 Brooks et al., (2001), sifat pertumbuhan Vibrio alginolyticus yaitu 

umumnya meragikan sukrosa dan manuse, dimana uji oksidase dan katalase 

positif merupakan langkah kunci identifikasi Vibrio alginolyticus. 

 

4.2 Fase Pertumbuhan V. alginolyticus 

Setelah diketahui jenis bakteri V.alginolyticus yang bersimbiosis dengan 

sponge Geodia sp. selanjutnya dilakukan tahap pengamatan fase-fase 

pertumbuhan bakteri V.alginolyticus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

metabolit primer dan metabolit sekunder dari bakteri V.alginolyticus tersebut. 

Kurva pertumbuhan V.alginolyticus dapat dilihat pada gambar 11. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 Gambar 11. Kurva Pertumbuhan V. alginolyticus 

 
 

Data yang terlihat pada kurva di atas, menunjukkan bahwa fase 

exponensial ditunjukkan pada jam ke-19 sehingga pada jam tersebut dilakukan 

pemanenan metabolit primer dan metabolit sekunder.  

Pemanenan metabolit primer dan metabolit sekunder pada fase 

exponensial karena pada saat ini sel berada dalam keadaan yang stabil.  

Menurut Brooks et al., (1996), selama fase eksponensial sel berada dalam 

keadaan yang stabil. Bahan sel baru terbentuk dengan laju yang konstan, tetapi 

bahan yang baru itu sendiri bersifat katalis sehingga massa bertambah secara 

eksponensial.  

 

4.3 Aktivitas Antibakteri V. alginolyticus 

Uji cakram dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri yang diduga 

terdapat pada metabolit primer dan metabolit sekunder bakteri V.alginolyticus. 

Bakteri ujinya digunakan S.aureus dan E.coli karena kedua bakteri ini sama-

sama bersifat patogen dan sering menyerang manusia. E.coli merupakan 
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penyebab penyakit diare pada manusia sedangkan S.aureus merupakan 

penyebab keracunan makanan pada manusia.  

Aktivitas antibakteri diamati sebagai diameter zona hambatan (mm) yang 

disebabkan oleh metabolit primer dan metabolit sekunder bakteri V.alginolyticus 

yang berasosiasi dengan Geodia sp.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

bakteri V.alginolyticus yang terdapat pada Geodia sp. memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap S.aureus dan E.coli baik pada metabolit primer maupun 

pada metabolit sekundernya. Hal ini diamati dari timbulnya zona bening disekitar 

kertas cakram. Namun demikian, penggunaan metabolit primer dan metabolit 

sekunder dari V. alginolyticus memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap 

diameter zona hambat atau zona bening yang timbul di sekitar kertas cakram. 

Menurut Zweig dan Whitaker (1971), zona bening pada lapisan agar yang 

terbentuk dikarenakan senyawa antibakteri berdifusi ke dalam lapisan tersebut 

dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme (bakteri) sedangkan lapisan 

agar yang dilapisi mikroba akan tampak keruh.  

4.3.1 Metabolit Primer V. alginolyticus 

  Zona hambat yang terjadi pada metabolit primer V. alginolyticus terhadap 

bakteri S.aureus dan E.coli dapat dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Uji Antibakteri pada Metabolit Primer V. alginolyticus Terhadap 
Bakteri S.aureus dan E.coli 

 

Tabel di atas menunjukkan bakteri V.alginolyticus mampu menghambat 

pertumbuhan S.aureus dan E.coli. Hal ini dapat diamati dari timbulnya zona 

bening disekitar kertas cakram. Adanya zona bening disekitar kertas cakram 

 
METABOLIT 

 
BAKTERI 

 
RERATA ZONA HAMBAT (mm) 

Primer S.aureus 12,9 
E.coli 11,7 



 

 

menandakan bahwa tidak adanya bakteri yang mampu tumbuh setelah 

diinkubasi dikarenakan adanya senyawa antibakteri pada daerah tersebut.  

Zona hambat yang terjadi pada bakteri S.aureus sebesar 12,9 mm yang 

berarti bahwa metabolit primer dari V. alginolyticus memiliki aktivitas yang efektif 

untuk menghambat pertumbuhan S.aureus. Zona hambat pada bakteri E.coli 

sebesar 11,7 mm dimana angka ini juga menunjukkan bahwa metabolit primer 

dari V.alginolyticus memiliki aktivitas yang efektif untuk menghambat 

pertumbuhan E.coli. 

 Metabolit primer adalah senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh 

mikroba dan dibutuhkan oleh mikroba tersebut untuk pertumbuhannya. Metabolit 

primer antara lain asam laktat dan alkohol (Kunaepah, 2008). Gambar daerah 

penghambatan metabolit primer bakteri V. alginolyticus terhadap bakteri 

S.aureus dan E.coli dapat dilihat pada gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Daerah Penghambatan Metabolit Primer Bakteri V. alginolyticus 
Terhadap Bakteri S.aureus dan E.coli 

 

Zona hambat yang dihasilkan oleh bakteri gram positif yang diwakili oleh 

S.aureus lebih besar dari pada yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif yang 

diwakili oleh E.coli disebabkan oleh bakteri gram positif cenderung lebih sensitif 

terhadap komponen antibakteri. Hal ini disebabkan oleh struktur penyusun 

dinding sel bakteri gram positif lebih sederhana sehingga memudahkan senyawa 

antibakteri untuk masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja 

S.aureus 
Metabolit Primer 

E.coli 
Metabolit Primer  



 

 
 

sehingga zona bening yang dihasilkan menjadi lebih besar jika dibandingkan 

dengan zona bening yang dihasilkan bakteri gram negatif. 

Mekanisme penyerapan senyawa anti bakteri oleh S.aureus adalah 

dinding selnya yang terdiri dari peptidoglikan, yaitu suatu kompleks polimer 

mukopeptida. Karena tekanan osmotik dalam sel bakteri lebih tinggi daripada di 

luar sel, maka kerusakan dinding sel bakteri akan menyebabkan terjadinya lisis. 

Sedangkan penghambatan fungsi selaput sel dilakukan oleh antibakteri yang 

mengubah tegangan permukaan sehingga dapat merusak permeabilitas selektif 

dari membran sel bakteri. Gambar bakteri S.aureus dan E.coli dapat dilihat pada 

gambar 13 a dan 13 b. 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 13 a. Bakteri S.aureus               Gambar 13 b. Bakteri E.coli 

Bakteri gram positif mengandung 90% peptidoglikan serta lapisan tipis 

asam teikoat dan asam teikuronat yang bermuatan negatif (Madigan et al., 2000). 

Pada bakteri gram positif tidak ada lapisan lipopolisakarida sehingga molekul 

senyawa antimikroba yang bersifat hidrofilik maupun yang hidrofobil dapat 

melewatinya (Best, 1999).  

4.3.2  Metabolit Sekunder V. alginolyticus 

Zona hambat yang terjadi pada metabolit sekunder V. alginolyticus 

terhadap bakteri S.aureus dan E.coli dapat dilihat pada tabel 7. 

 

 



 

 

Tabel 7. Uji Antibakteri pada Metabolit Sekunder V. alginolyticus Terhadap 
Bakteri S.aureus dan E.coli 

 
METABOLIT 

 
BAKTERI 

 
RERATA ZONA HAMBAT (mm) 

Sekunder  S.aureus 9,9 
E.coli 6,6 

 

Tabel di atas menunjukkan bakteri V.alginolyticus mampu menghambat 

pertumbuhan S.aureus dan E.coli. Hal ini dapat diamati dari timbulnya zona 

bening disekitar kertas cakram. Adanya zona bening disekitar kertas cakram 

menandakan bahwa tidak adanya bakteri yang mampu tumbuh setelah 

diinkubasi dikarenakan adanya senyawa antibakteri pada daerah tersebut.  

Zona hambat yang terjadi pada bakteri S.aureus sebesar 9,9 mm yang 

berarti bahwa metabolit sekunder dari V.alginolyticus memiliki aktivitas yang 

intermediet untuk menghambat pertumbuhan S.aureus. Zona hambat pada 

bakteri E.coli sebesar 6,6 mm dimana angka ini juga menunjukkan bahwa 

metabolit sekunder dari V.alginolyticus memiliki aktivitas yang tidak efektif untuk 

menghambat pertumbuhan E.coli. Gambar daerah penghambatan metabolit 

sekunder bakteri V. alginolyticus terhadap bakteri S.aureus dan E.coli dapat 

dilihat pada gambar 14. 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 14. Daerah Penghambatan Metabolit Sekunder Bakteri 

V.alginolyticus Terhadap Bakteri S.aureus dan E.coli 
 

S. aureus 
Metabolit Sekunder  

E.coli 
Metabolit Sekunder  



 

 
 

Zona hambat yang dihasilkan pada saat metabolit primer lebih besar 

dibandingkan dengan zona hambat yang dihasilkan oleh metabolit sekunder. Hal 

ini diduga karena pada metabolit primer senyawa biaktif yang dihasilkan memiliki 

kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang dihasilkan pada saat 

metabolit sekundernya sehingga senyawa bioaktif yang terdapat pada metabolit 

primer pun lebih efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

S.aureus dan E.coli yang dapat dilihat dengan dihasilkannya zona hambat yang 

lebih besar pada metabolit primer dibandingkan dengan pada metabolit 

sekundernya. Dalam pemanenan metabolit primer yang menggunakan sentrifuse 

5000 rpm selama 15 menit pada suhu 4oC dapat menyebabkan kerusakan 

dinding sel bakteri V.alginolyticus karena tekanan osmotik dalam sel lebih tinggi 

daripada di luar sel sehingga dapat menyebabkan terjadinya lisis. Kerusakan 

dinding sel ini dapat menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel bakteri V.alginolyticus seperti protein, asam nukleat, nukleotida dan 

lain-lain, komponen-komponen inilah yang diduga merupakan salah satu 

komposisi dari metabolit primer yang memiliki aktivitas antibakteri. 

Zona bening yang dihasilkan pada metabolit sekunder lebih kecil 

dibandingkan dengan metabolit primer diduga karena metabolit sekunder 

dihasilkan pada fase menuju kematian dimana nutrisi sudah habis dan jumlah sel 

yang mati akan semakin banyak selain itu pada saat bakteri akan mati, dia akan 

mengeluarkan senyawa-senyawa sebagai respon terhadap lingkungan atau 

media tempat hidupnya. Selain itu diduga senyawa bioaktif yang dihasilkan pada 

saat metabolit sekunder sangat kecil sehingga tidak dapat digunakan untuk 

nutrisi pertumbuhannya dan untuk kelangsungan hidupnya. 

Zona hambat yang dihasilkan oleh bakteri gram positif yang diwakili oleh 

S.aureus lebih besar dari pada yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif yang 

diwakili oleh E.coli disebabkan bakteri gram negatif memiliki sifat yang kurang 



 

 
 

sensitif terhadap komponen antibakteri. Hal ini disebabkan struktur penyusun 

dinding sel bakteri gram negatif lebih kompleks dan berlapis tiga, yaitu lapisan 

luar berupa lipoprotein, lapisan tengah yang berupa peptidoglikan dan lapisan 

dalam lipopolisakarida sehingga mempersulit senyawa antibakteri masuk 

kedalam selnya dan menyebabkan zona bening yang dihasilkan lebih kecil jika 

dibandingkan dengan zona bening yang dihasilkan oleh bakteri gram positif. 

Gambar bakteri S.aureus dan E.coli dapat dilihat pada gambar 15 a dan 15 b. 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 15 a. Bakteri S. aureus             Gambar 15 b. Bakteri E.coli   

Bakteri Staphylococcus aureus ternyata relatif lebih sensitif terhadap 

bahan bioaktif dibandingkan dengan bakteri Escherichia coli. Hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan komposisi dan struktur dinding sel yang dimiliki oleh 

masing-masing bakteri uji (Salni, 2011). 

 

4.4 Analisis Elektroforesis SDS-Page 

Sponge merupakan biota laut yang memiliki potensi besar dalam 

menghasilkan senyawa bioaktif termasuk enzim. Kandungan bioaktif sponge 

berkorekasi dengan jumlah dan jenis bakteri yang terdapat dalam sponge 

tersebut (Suryati et al., 2000 dalam Chasanah et al., 2007). Metabolit sekunder 

yang dihasilkan oleh spons memiliki keragaman yang sangat tinggi. Senyawa-

senyawa tersebut antara lain adalah derivat asam amino, dan nukleosida hingga 



 

 
 

makrolida, porphyrine, terpenoid hingga ikatan alifatik peroksida, dan sterol 

(Ismet, 2007). 

Mikroorganisme bersifat antagonis terhadap mikroorganisme lain karena 

menghasilkan antibiotic, bakteriosin, siderofor, lisozim, protease, H2O2 atau asam 

organik sehingga pH pada media tumbuh tersebut berubah. Sebagai contohnya 

Vibrio sp. NM 10 yang diisolasi dari Leiognathus nuchalis bersifat antagonis 

terhadap Pasteurella piscicida karena menghasilkan protein dengan berat 

molekul kurang dari 5 kDA. Protein tersebut diduga bacteriocin atau senyawa 

serupa bacteriocin (bacteriocin-like subtance) (Isnansetyo, 2005). Hal inilah yang 

melatar belakangi dilakukannya uji elektroforesis SDS-Page dimana diduga 

bahwa senyawa bioaktif V.alginolyticus yang terdapat pada metabolit primer dan 

metabolit sekunder adalah golongan protein.  

Analisis SDS-PAGE dilakukan terhadap metabolit primer (whole cell) dan 

metabolit sekunder (media pertumbuhan) dari V.alginolyticus. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui berat molekul dari masing masing sampel. Dari 

kedua jenis sampel tersebut kemudian dibandingkan. Gambar hasil analisa SDS-

Page dapat dilihat pada gambar 16 dan berat molekul metabolit primer serta 

metabolit sekunder dapat dilihat pada tabel 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16. Hasil Analisis Uji Elektroforesis SDS-Page Metabolit Primer dan 

Sekunder V. alginolyticus. SG= Sekunder Geodia, PG= Primer 
Geodia  dan  M = Marker   
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Tabel 8. Berat Molekul Metabolit Primer dan Metabolit Sekunder dari Bakteri 
V. alginoliticus 

No. BM (kDa) Metabolit 
Primer  Sekunder  

1. 107,6754   
2. 103,3787   
5. 93,37226   
4. 89,64634   
5. 86,06909   
6. 84,33435   
7. 82,63459   
8. 80,96908   
9. 79,33714   

10. 77,73809   
11. 74,63602   
12. 73,13173   
13. 71,65775   
14. 68,79832   
15. 66,05299   
16. 64,72168   
17. 62,13903   
18. 60,88661   
19. 59,65943   
20. 56,12432   
21. 49,6701   

22. 47,68807   
23. 45,78512   
24. 42,20401   
25. 40,5199   
26. 38,90299   
27. 36,5978   
28. 34,42921   
29. 33,05534   
30. 31,09665   
31. 30,4699   
32. 26,9659   
33. 26,4224   
34. 24,85674   
35. 23,86486   
36. 23,38386   
37. 21,55488   
38. 17,22964   
39. 16,54211   
40. 15,24826   
41. 12,43923   
42. 11,23518   
43. 11,00873   
44. 9,165441   

Keterangan :  

   = ada pada metabolit primer 

   = ada pada metabolit sekunder 

   = ada pada metabolit primer dan metabolit sekunder 

Dari uji cakram diperoleh hasil bahwa metabolit primer memiliki 

kemampuan kuat untuk menghambat pertumbuhan S.aureus dan E.coli maka 

diduga senyawa antibakteri yang memiliki kemampuan lebih baik untuk 

menghambat pertumbuhan S.aureus dan E.coli terdapat pada metabolit primer 

V.alginolyticus. Berat molekul yang tidak dimiliki oleh metabolit sekunder diduga 

sebagai senyawa yang mengandung komponen bioaktif dan mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E.coli. 



 

 
 

Dari analisa elektroforesis SDS-Page protein pada metabolit primer dan 

metabolit sekunder V. alginolyticus diperoleh 44 pita protein. 44 pita protein 

tersebut terdiri dari 27 pita protein berasal dari metabolit primer, 8 pita protein 

berasal dari metabolit primer dan sekunder sedangkan 9 pita protein lagi berasal 

dari metabolit sekunder.  

Berat molekul 27 pita protein yang berasal dari metabolit primer adalah 

sebagai berikut 107,6754 kDa, 89,64634 kDa, 86,06909 kDa, 82,63459 kDa, 

79,33714 kDa, 73,13173 kDa, 71,65775 kDa, 64,72168 kDa, 62,13903 kDa, 

59,65943 kDa, 56,12432 kDa, 49,6701 kDa, 45,78512 kDa, 42,20401 kDa, 

38,90299 kDa, 36,5978 kDa, 34,42921 kDa, 30,4699 kDa, 26,9659 kDa, 

24,85674 kDa, 23,86486 kDa, 21,55488 kDa, 17,22964 kDa, 15,24826 kDa, 

12,43923 kDa, 11,23518 kDa dan 9,165441 kDa.  

Berat molekul 8 pita protein yang berasal dari metabolit primer dan 

metabolit sekunder adalah sebagai berikut 103,3787 kDa, 93,37226 kDa, 

77,73809 kDa, 74,63602 kDa, 68,79832 kDa, 47,68807 kDa, 40,5199 kDa dan 

33,05534 kDa. 

Berat molekul 9 pita protein yang berasal dari metabolit sekunder adalah 

sebagai berikut 84,33435 kDa, 80,96908 kDa, 66,05299 kDa, 60,88661 kDa, 

31,09665 kDa, 26,4224 kDa, 23,38386 kDa, 16,54211 kDa dan 11,00873 kDa. 

Metabolit sekunder digambarkan sebagai unsur dengan bobot molekul rendah, 

bukan merupakan produk dari metabolit primer dari pathway organisme (Berdy, 

2005).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan 

protein yang memiliki daya hambat terhadap bakteri S.aureus dan E.coli berasal 

dari metabolit primer dengan berat molekul sebesar 107,6754 kDa, 89,64634 

kDa, 86,06909 kDa, 82,63459 kDa, 79,33714 kDa, 73,13173 kDa, 71,65775 kDa, 

64,72168 kDa, 62,13903 kDa, 59,65943 kDa, 56,12432 kDa, 49,6701 kDa, 



 

 
 

45,78512 kDa, 42,20401 kDa, 38,90299 kDa, 36,5978 kDa, 34,42921 kDa, 

30,4699 kDa, 26,9659 kDa, 24,85674 kDa, 23,86486 kDa, 21,55488 kDa, 

17,22964 kDa, 15,24826 kDa, 12, 43923 kDa, 11, 23518 kDa dan 9,165441 kDa. 

Dari ke 27 senyawa ini, senyawa dengan berat molekul 30 kDa yaitu Lectin yang 

diduga merupakan salah satu senyawa yang berperan penting dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E.coli. 

 Berat molekul dari senyawa lectin sebesar 30 kDa dengan polipeptida 

tunggal dari SDS-Page. Senyawa lectin dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba dengan metode difusi disk terhadap sebelas bakteri manusia gram 

positif dan gram negatif patogen. lectin tersebut menunjukkan aktivitas antibakteri 

yang kuat terhadap bakteri gram positif, lectin tersebut menunjukkan aktivitas 

antibakteri yang kuat terhadap bakteri gram positif, seperti megaterium Bacillus 

subtilis dan Bacillus (Kawsar et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bakteri yang bersimbiosis dengan sponge Geodia sp adalah spesies 

V.alginolyticus 

2. Bakteri V. alginolyticus memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri S. aureus dan bakteri E. coli baik pada metabolit primer maupun 

pada metabolit sekunder 

3. Senyawa bioaktif yang diduga terdapat pada bakteri V. alginolyticus 

terdapat pada metabolit primer, senyawa dengan berat molekul 30 kDa 

yaitu Lectin yang diduga merupakan salah satu senyawa yang berperan 

penting dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E.coli. 

 

5.2  Saran  

 Bakteri V. alginolyticus yang bersimbiosis dengan sponge Geodia sp. 

terbukti dapat menghambat S. aureus dan E. coli secara efektif. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka disarankan : 

1. Penelitian lebih lanjut mengenai daya antibakteri dari V. alginolyticus  baik 

pada metabolit primer maupun pada metabolit sekunder terhadap bakteri 

S. aureus dan E. Coli secara in vivo. 

2. Penelitian lebih lanjut untuk pengaplikasian secara nyata untuk produk-

produk pangan ataupun kepada manusia. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pembuatan Larutan Na-fis untuk Maserasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 2. Proses Maserasi Sponge Geodia sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 3. Isolasi V.alginolyticus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 4. Hasil Isolasi Bakteri V.alginolyticus bersimbiosis dengan 
Geodia sp. yang Ditumbuhkan pada Media TCBSA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 5. Identifikasi Bakteri V.alginolyticus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 6. Hasil Pewarnaan Bakteri V.alginolyticus Diamati dengan 
Mikroskop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 7. Hasil Identifikasi pada Microbact System 24 E 
 

Kandungan Biokimia Simbion Geodia sp. 
Lysine 

Ornithige 
H2S 

+ 
+ 
- 

Glucose 
Mannitol 
Xylose 

+ 
- 
+ 

O.N.P.G 
Indole 
Urease 

- 
+ 
+ 

VP 
Citrate 
TDA 

+ 
- 
- 

Gelatin  
Mallonate 

Inositol 

- 
- 
- 

Rhamnose 
Sucrose 
Lactose 

- 
- 
- 

Arabinose 
Adonnitol 
Rafinose 

- 
- 
- 

Salicin 
Arginin 24 hours 
Arginin 48 hours 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 8. Hasil Perhitungan Bakteri V.alginolyticus pada Tiap Jam 
 

JAM KE X1 X2 RATA2 ∑ Sel / ml 
1 123 131 127 1.2.106 
2 147 182 164.5 1.6.106 
3 215 234 224.5 2.2.106 
4 247 282 264.5 2.6.106 
5 485 434 459.5 4.6.106 
6 668 716 692 6.9.106 
7 1038 980 1009 1.0.107 
8 2540 2750 2645 2.6.107 
9 4820 4620 4720 4.7.107 

10 7740 7230 7485 7.5.107 
11 12460 13850 13155 1.3.108 
12 13460 13800 13630 1.4.108 
13 14870 14530 14700 1.5.108 
14 16520 16580 16550 1.7.108 
15 18490 18760 18625 1.9.108 
16 21740 22450 22095 2.2.108 
17 23390 23560 23475 2.3.108 
18 25810 26870 26340 2.6.108 
19 28030 27820 27925 2.8.108 
20 27390 26820 27105 2.7.108 
21 25950 25270 25610 2.6.108 
22 19610 18550 19080 1.9.108 
23 15790 13410 14600 1.5.108 
24 11740 10610 11175 1.1.108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 9. Elektroforesis SDS-Page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 10. Hasil Elektroforesis SDS-Page 
 

Marker 
BM(kDa) Jarak Tracking  Log BM Rf 

130 8.5 2.113943 0.111842 
95 11 1.977724 0.144737 
72 14 1.857332 0.184211 
55 21.5 1.740363 0.282895 
36 31 1.556303 0.407895 
28 34 1.447158 0.447368 
17 51.5 1.230449 0.677632 
11 70 1.041393 0.921053 

 
Metabolit Primer V. alginolyticus 

BM(kDa) Jarak 
Tracking  Log BM Rf 

107.6754 7 2.032117 0.092105 
103.3787 8 2.014431 0.105263 
93.37226 10.5 1.970218 0.138158 
89.64634 11.5 1.952533 0.151316 
86.06909 12.5 1.934847 0.164474 
82.63459 13.5 1.917162 0.177632 
79.33714 14.5 1.899477 0.190789 
77.73809 15 1.890634 0.197368 
74.63602 16 1.872949 0.210526 
73.13173 16.5 1.864106 0.217105 
71.65775 17 1.855263 0.223684 
68.79832 18 1.837578 0.236842 
64.72168 19.5 1.81105 0.256579 
62.13903 20.5 1.793364 0.269737 
59.65943 21.5 1.775679 0.282895 
56.12432 23 1.749151 0.302632 
49.6701 26 1.696095 0.342105 

47.68807 27 1.67841 0.355263 
45.78512 28 1.660724 0.368421 
42.20401 30 1.625354 0.394737 
40.5199 31 1.607668 0.407895 

38.90299 32 1.589983 0.421053 
36.5978 33.5 1.563455 0.440789 

34.42921 35 1.536927 0.460526 
33.05534 36 1.519242 0.473684 
30.4699 38 1.483871 0.5 
26.9659 41 1.430815 0.539474 

24.85674 43 1.395444 0.565789 
23.86486 44 1.377759 0.578947 
21.55488 46.5 1.333546 0.611842 
20.27765 48 1.307018 0.631579 
17.22964 52 1.236276 0.684211 
15.24826 55 1.18322 0.723684 
12.43923 60 1.094793 0.789474 
11.23518 62.5 1.05058 0.822368 
9.165441 67.5 0.962153 0.888158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Metabolit Sekunder V. alginolyticus 
BM(kDa) Jarak Tracking  Log BM Rf 
103.3787 8 2.014431 0.105263 
93.37226 10.5 1.970218 0.138158 
84.33435 13 1.926005 0.171053 
80.96908 14 1.908319 0.184211 
77.73809 15 1.890634 0.197368 
74.63602 16 1.872949 0.210526 
68.79832 18 1.837578 0.236842 
66.05299 19 1.819892 0.25 
60.88661 21 1.784522 0.276316 
56.12432 23 1.749151 0.302632 
47.68807 27 1.67841 0.355263 

40.5199 31 1.607668 0.407895 
33.05534 36 1.519242 0.473684 
31.09665 37.5 1.492714 0.493421 

26.4224 41.5 1.421972 0.546053 
23.38386 44.5 1.368916 0.585526 
19.46849 49 1.289332 0.644737 
16.54211 53 1.218591 0.697368 
11.00873 63 1.041737 0.828947 

 
 
 
 
 


