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RINGKASAN 
 

FEBRI TRI VONISTARA. Isolasi Bakteri Vibrio alginoliticus yang Bersimbiosis 
dengan Sponge (Haliclona sp.) serta Aktivitas Daya Hambatnya terhadap 
Staphylococcus aureus dan Salmonella thypi  (dibawah bimbingan Dr. Ir. Happy 
Nursyam, MS  dan Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP) 

 
Sponge telah diketahui sebagai sumber penghasil senyawa bioaktif 

terbesar diantara invertebrata lainnya. Namun, konsentrasi dari senyawa aktif 
tersebut sangatlah kecil, sehingga tampak jelas bahwa dari aspek sustainable 
use ekosistem terumbu karang, hal ini sangat merugikan. Oleh karenanya 
sumber-sumber alternatif bagi suplai dari organisme invertebrata laut sangat 
diperlukan. Hampir semua invertebrata laut menjadi inang bagi mikroorganisme 
laut seperti bakteri.  Metabolit yang terkandung  dalam  sponge  sangat  terkait  
dengan  metabolit  invertebrata yang  disintesis  oleh mikroorganisme 
simbionnya. Salah satu jenis bakteri yang bersimbiosis dengan sponge adalah 
Vibrio alginoliticus. Staphylococcus aureus dan Salmonella thypi adalah jenis 
bakteri yang bersifat patogen dan sering menimbulkan penyakit pada manusia 
dan hewan. Kandungan bioaktif bakteri simbion pada sponge ini diharapkan 
dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen sehingga dapat menjadi 
bakterisida baku di bidang perikanan, yang tidak menimbulkan efek resisten, 
bersifat alami dan ramah lingkungan.Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih 
mendalam mengenai potensi bioaktif bakteri yang bersimbiosis dengan sponge. 

Penelitian ini berlangsung pada bulan September 2010 sampai Februari 
2011 di  Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,  
Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran, 
Universitas Brawijaya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau diskripsi yang sistematis, 
aktual dan akurat mengenai fakta adanya senyawa bioaktif dalam sponge, sifat 
serta hubungannya dengan bakteri yang  berasosiasi, serta kemampuannya 
dalam menghambat bakteri patogen. Tujuan yang kedua dalam penelitian ini 
adalah untuk mempelajari komponen bioaktif dari bakteri simbion dengan 
menggunakan metode Elektroforesis SDS-Page. 

Dari hasil penelitian, bakteri yang ditemukan bersimbiosis dengan sponge 
Haliclona sp. adalah species Vibrio alginoliticus. Untuk pengujian cakram, 
didapatkan hasil terbaik yaitu dengan diameter zona hambatan sebesar 11,8 mm 
dan dikatakan efektif dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. 
Sementara terhadap bakteri uji gram negatif, didapatkan diameter zona 
hambatan sebesar 10,2 mm dan dikatakan memiliki kemampuan intermediate 
dalam menghambat pertumbuhan Salmonella typhi. Hasil terbaik tersebut 
menggunakan sampel berupa metabolit primer dari bakteri Vibrio alginoliticus. 
Sementara untuk analisa senyawa bioaktif melalui uji SDS-Page, ditemukan 23 
BM senyawa protein yang hanya terdapat dalam sampel metabolit primer. 
Senyawa-senyawa inilah yang diduga memiliki kemampuan dalam meghambat 
pertumbuhan bakteri patogen. Salah satu senyawa tersebut adalah senyawa 
yang diduga sebagai Lectin dengan berat molekul 30 kDa. 

Bakteri simbion sponge Haliclona sp. yang telah diidentifikasi dan berupa 
metabolit primer terbukti dapat menghambat Staphylococcus aureus dan 
Salmonella typhi secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut maka 
disarankan: Penelitian lebih lanjut apakah metabolit yang dihasilkan sponge 
sama dengan metabolit yang dihasilkan bakteri simbion, serta aplikasi sampel 
dalam pengawetan bahan pangan atau sebagai bahan baku obat. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan besar di dunia yang memiliki 

wilayah laut sangat luas, dimana dua pertiganya merupakan wilayah laut. Untuk 

itulah negara ini memiliki sumberdaya alam hayati laut yang besar. Menurut 

Rosmiati dan Suryati (2001), sumber daya alami lautan merupakan sumber daya 

yang belum dikembangkan secara maksimal, padahal berbagai bahan bioaktif 

yang terkandung dalam biota perairan laut seperti protein, omega-3, vitamin dan 

hormon sangat bermanfaat bagi kesehatan. Karang lunak (sponge) merupakan 

salah satu biota laut yang berpotensi sebagai sumber daya alam penyedia bahan 

baku untuk keberadaan industri farmasi khususnya di Indonesia. 

Menurut Murniasih (2005), sponge merupakan sumber penghasil 

senyawa bioaktif terbesar diantara invertebrata lainnya. Metabolit dari sponge 

dilepaskan ke lingkungan dan ikut termakan oleh bakteri simbion bersama 

nutrient lainnya. Metabolit tersebut diketahui memiliki sifat aktifitas seperti : 

sitotoksik dan anti fungi (Lee et al., 2001), anti tumor dan anti virus (Hanani et al., 

2005), penghambat aktivitas enzim (Mahdiyah, 2010). 

 Penelitian tentang kandungan bioaktif melalui ekstraksi sponge telah 

banyak dilakukan. Kendala utama dalam pengembangan akhir dari potensi 

sponge yang tengah dilakukan adalah masalah suplai. Konsentrasi dari senyawa 

yang sangat aktif dari invertebrata laut sangatlah kecil, bahkan kadang tidak lebih 

dari 10-6% dari total berat basah. Jaelani (2008), melaporkan bahwa untuk 

mendapatkan 1 gram senyawa bioaktif Ecteinascidin 743  harus dilakukan 

pemanenan dan ekstraksi sponge jenis Ecteinascidia turbinate sebanyak 1 ton. 

Sehingga tampak jelas bahwa dari aspek sustainable use (pemanfaatan 

berkelanjutan) ekosistem terumbu karang, hal ini sangat merugikan.  



 
 

 

Hal menarik dari asosiasi antara mikroorganisme dan invertebrata laut 

adalah adanya fenomena dimana mikroorganisme yang bersimbiosis tersebut 

juga berperan dalam biosintesis senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh inang 

invertebrata laut tersebut. Menurut Hoffmann et al. (2010), salah satu jenis 

bakteri yang bersimbiosis dengan sponge adalah Vibrio alginoliticus. Kobayasi et 

al. (1994), menambahkan bahwa golongan Vibrio yang diisolasi dari perairan laut 

sangat menjanjikan untuk diteliti, karena mengandung banyak senyawa bioaktif. 

Sugito et al. (1997), memaparkan dalam penelitiannya  bahwa bakteri Vibrio  

yang diisolasi dari sponge bersifat antagonis terhadap bakteri lain karena 

menghasilkan protein yang bersifat bakteriosin.   

Bakteri target yang  sering menyebabkan penyakit dan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Staphylococcus aureus dan Salmonella thyphi.  Menurut 

Buckle et al. (1978),  bakteri Staphylococcus aureus merupakan pencemar 

bahan pangan segar dan berperan nyata dalam kerusakan beberapa makanan 

olahan seperti susu yang telah dipasteurisasi, daging, ikan serta sayuran. 

Sementara menurut Salmi (2006), Salmonella thyphi merupakan bakteri yang 

masuk melalui mulut dengan cara mengontaminasi makan dan minuman 

sehingga dapat menyebabkan demam, kejang perut dan  diare. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian isolasi bakteri laut 

yang terdapat didalam sponge Haliclona sp. Parameter yang diamati adalah 

aktivitas antibakteri Vibrio alginoliticus yang bersimbiosis dengan sponge 

tersebut. Kandungan bioaktif pada sponge ini diharapkan dapat menjadi 

bakterisida baku di bidang perikanan, yang tidak menimbulkan efek resisten, 

bersifat alami dan ramah lingkungan. 

Penulis melakukan pengambilan sampel sponge laut  di perairan pulau Gili 

Kabupaten Probolinggo. Dari lokasi ini telah ditemukan sponge sebagai salah 

satu spesies dari ordo Haplosclerida dan genus Haliclona yaitu Haliclona sp. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh sponge laut telah banyak diketahui 

manfaatnya, salah satunya sebagai antibakteri. Dengan demikian, isolasi bakteri 

yang bersimbiosis dengan sponge Haliclona sp. ini diharapkan dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah penanggulangan bakteri yang merugikan. Dari uraian 

tersebut didapatkan permasalah sebagai berikut : 

 Adakah bakteri Vibrio alginoliticus yang berasosiasi dengan sponge? 

 Apakah bakteri yang bersimbiosis dengan sponge Haliclona sp. memiliki 

daya hambat  terhadap pertumbuhan Stapphylococcus aureus dan 

Salmonella thyphi.? 

 Senyawa-senyawa biokatif apakah yang dominan terkandung dalam bakteri 

simbion sponge Haliclona sp.? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk : 

 Mengidentifikasi bakteri Vibrio alginoliticus yang bersimbiosis dengan sponge 

Haliclona sp. segar. 

 Menguji aktivitas antibakteri dari bakteri yang bersimbiosis dengan sponge 

Haliclona sp. terhadap Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. 

 Mempelajari komponen bioaktif yang dimiliki oleh bakteri simbion sponge 

Haliclona sp. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Diduga bakteri yang bersimbiosis dengan sponge Haliclona sp. adalah 

Vibrio alginoliticus 
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 Diduga bakteri yang bersimbiosis dengan sponge Haliclona sp. segar, 

mengandung senyawa bioaktif  

 Diduga senyawa bioaktif yang mempunyai aktivitas antibakteri adalah 

golongan protein 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

 Untuk mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana dan dapat mengetahui manfaat dari bakteri yang bersimbiosis 

dengan sponge Haliclona sp. sebagai bahan antibakterial. 

 Untuk masyarakat, Lembaga dan institusi : diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai bakteri yang bersimbiosis dengan sponge khususnya 

Haliclona sp. yang memiliki bioaktif sebagai bahan aktif dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga dapat dijadikan sebagai 

alternatif pengobatan terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri, terutama bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. 

 Untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : diharapkan dapat membantu 

kemajuan IPTEK dengan memberikan informasi tentang adanya bakteri 

simbion sponge Haliclona sp., yang dapat menjadi antimikrobial dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit khususnya bakteri 

Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. 

 
1.6 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakutas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang serta Laboratorium Mikrobiologi 

dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 

pada bulan September 2010 -  Februari 2011. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biologi Sponge 

2.1.1 Definisi dan Klasifikasi 

2.1.1.1 Definisi 

Sponge merupakan jenis hewan laut yang hidup pada lingkungan 

terumbu karang. Diperkirakan terdapat lebih dari 5000 spesies yang ada di alam 

dan dibagi atas tiga kelas yaitu Calcarea, Demospongia, dan Hexatipellida. Di 

Indonesia jenis-jenis sponge yang ditemukan 90% dari Demospongia. Di negara-

negara maju saat ini penelitian terhadap sponge makin banyak dilakukan dan 

cenderung untuk mencari substansi bioaktif yang berkasiat sebagai antibakteri, 

antikanker dan antivirus. Sementara di Indonesia penelitian mengenai biota laut 

khususnya sponge untuk mengetahui kandungan kimia maupun sifat bioaktifnya 

belum banyak dilakukan (Satari dan Kadi, 1994). 

Sementara menurut Fugu (2007), sponge merupakan hewan multiseluler 

yang paling  primitif. Sebagian besar sponge mengambil makanan dengan cara 

menyaring bahan organik yang terdapat di air. Hewan ini hidup menetap di dasar 

perairan dan hampir 99% sponge hidup di perairan laut.  Sponge laut memiliki 

potensi bioaktif yang sangat besar. Kandungan bioaktif tersebut digolongkan 

dalam beberapa kelompok besar yaitu antitumor, immunosuppessive, antivirus, 

antimalaria, antibiotik, dan antifouling. 

Sponge merupakan hewan sederhana yang termasuk dalam filum 

porifera. Selain itu, sponge sering dikatakan sebagai hewan purba karena 

struktur dan cara hidupnya yang relatif sederhana dan 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, 

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

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

(Handayani dan Farlian, 2006).  

2.1.1.2 Klasifikasi Sponge Haliclona sp. 

 Haliclona sp. termasuk kelas Demospongia. Kelas Demospongiae adalah 

kelompok sponge yang paling dominan di antara Porifera masa kini. Mereka 

tersebar luas di alam, serta jumlah jenis maupun organismenya sangat banyak. 

Sponge jenis ini 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 yang 

spikulanya hanya terdiri serat spongin, serat kollagen atau spikulanya tidak ada 

(Suparno, 2005). 

Menurut Sijabat (2009), salah satu spesies dari kelas Demospongia 

adalah Haliclona sp. Bentuk sponge ini seperti tabung, mempunyai bagian 

terbuka yang disebut oskulum dan bagian dalam yang disebut spongocoel, 

sebagian jaringan  sponge sudah terdiferensiasi, tetapi tidak memiliki otot, saraf , 

dan organ dalam. Sponge jenis ini lebih mirip koloni sel ketimbang organisme 

bersel banyak. Sponge hanya mempunyai empat tipe sel, yaitu choanocytes 

yang berfungsi sebagai sistem pencernaan, porocytes untuk membuat pori-pori, 

flat epidermal yang berperan membentuk kulit, dan amoebocyte yang berperan 

sebagai alat transportasi makanan dan sekresi spikula. 
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Gambar 1. Haliclona sp. 

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

berikut:  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Porifera 

Kelas  : Demospongia 

Ordo  : Haplosclerida 

Famili  : Chalinidae 

Genus  : Haliclona 

Spesies : Haliclona sp. 

 

2.1.2 Morfologi 

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 
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hidup pada perairan yang dangkal. Sponge dapat berbentuk sederhana seperti 

tabung dengan dinding tipis dan sedikit tidak teratur. Banyak sponge 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. Beberapa 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. Sponge 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 mikrosimbionnya 

(misalnya berwarna ungu dan merah jambu).  

Diameter oskula sponge dapat juga dipengaruhi oleh suhu, ombak, 

kekeruhan, sedimen, tekanan dan kecepatan arus air. Adanya predator dan 

kompetisi dalam mencari makan, juga dapat mempengaruhi morfologi dari 

sponge. Sponge juga berkompetisi dengan alga dan karang dalam hal 

mendapatkan cahaya. Pada lingkungan yang agak gelap (mungkin terhalang 

atau di perairan yang agak dalam), sponge berhasil mendapatkan cahaya, 

8 



 
 

 

misalnya secara evolusi sponge berhasil tumbuh di antara sela-sela alga dan 

karang dengan bentuk tubuh bercabang (Meiosei, 2009). 

2.1.3 Sistem Pencernaan 

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 organik 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 (Meiosei, 2009). 

2.1.4 Reproduksi 

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, indikator 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 
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phenol, derivate senyawa dibromotyrosine dan bromopyrol serta senyawa kimia 

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

karena beberapa jenis sponge memiliki sifat antibiotik yang tinggi, antifouling dan 

antiinflamatory (Amir dan Budiyanto 1996). 

 Lebih dari 10 % sponge memiliki aktifitas sitotoksik 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).  

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

bahwa dalam sponge terdapat metabolit-metabolit antara lain senyawa terpen 

dan asam lemak. Selain penelitian mengenai kandungan kimianya, beberapa 

peneliti juga telah melakukan uji terhadap bioaktifitasnya misalnya melakukan uji 

antimikroba terhadap sponge Chondrosia sp. dan menguji aktivitas antelmintik 

pada Haliclona sp. 

 

2.2 Senyawa Aktif Antibakteri dari Sponge 

Sponge termasuk porifera, beberapa jenis sponge diketahui memiliki 

senyawa bioaktif, antara lain: Hyatella intestinalis, Algilus flabellifilus, 

Hipospongia comunis, Spongia offisinalis, Ircina virabilis, Spongia oracillis, 

Dysidea avara, Erylus cendeveldi, dan Dyctionella insica, sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam bidang farmasi untuk mengobati penyakit pada manusia dan 

hewan (Barnes, 1990). 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, 
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anti-inflammatory, antimikroba dan aktivitas penghambatan enzim (enzyme 

inhibitor). 

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. Suryati et al. (2000), menjelaskan 

bahwa pembentukan senyawa bioaktif pada sponge sangat ditentukan oleh 

prekursor berupa enzim, nutrient 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. 

 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 

megara 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). 

Sementara  Minale (1994) berhasil mengisolasi senyawa antimikroba acanthellin-

1 dari jenis Acanthella acuta. 
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2.3 Bakteri yang Bersimbiosis dengan Sponge 

Interaksi antara organisme yang hidup di lingkungan akuatik sangat 

beragam dan salah satu peranan 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 didalamnya. Mikroorganisme dimakan dan digunakan sebagai makanan 

oleh sejumlah hewan yang hidup, baik itu di sedimen maupun di perairan 

sehingga dapat digunakan sebagai faktor nutrisi. Terdapat hubungan simbiotik 

antara sponge dan sejumlah bakteri, dimana sponge menyediakan dukungan 

dan perlindungan bagi simbionnya dan simbion menyediakan makanan bagi 

sponge (Suparno, 2005). Udin et al. (2000), menambahkan bahwa keberadaan 

sponge tidak pernah lepas dari adanya bakteri di sekitar tempat tumbuh sponge 

tersebut. Bakteri yang bersimbiosis dengan sponge tersebut tentunya adalah 

bakteri laut yang hanya dapat tumbuh pada konsentrasi garam tertentu. 

 Menurut Abubakar (2009), bakteri banyak ditemukan dipermukaan dan 

bagian mesophyl sponge. Pola makan sponge yang khas yaitu filter feeder 

(menghisap dan menyaring) dapat memanfaatkan jasad renik disekitarnya 

sebagai sumber nutrien, diantaranya bakteri yang hidup pada perairan tersebut. 

Namun sering kali bakteri juga dijumpai hidup dan berkolonisasi dengan 

memanfaatkan nutrient yang terdapat pada sponge tersebut. Produk alami laut 

sebagai hasil metabolit sekunder kemungkinan dihasilkan oleh kehadiran 

mikroorganisme pada jaringan sponge sebagai simbion, baik simbion intraselluler 

ataupun ekstraselluler. Senyawa-senyawa organik tersebut dapat ditransport 

karena adanya kerjasama antara simbion dan inangnya. Kehadiran kedua 
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pasangan simbion ini juga menjadi syarat untuk menghasilkan metabolit 

sekunder seperti senyawa bioaktif yang bersifat antimikroba. 

Menurut Lee et al. (2001), 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. Suparno (2005), menambahkan bahwa 

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. Golongan Vibrio adalah kelompok bakteri yang 

ditemukan dalam jumlah besar di lingkungan laut serta berhubungan dengan 

tanaman air dan binatang yang menyediakan pertahanan kimia untuk inangnya 

(Towse, 2005.). Penelitian untuk mengisolasi senyawa bioaktif dari 74 spesies 

kelompok ini sangat menjanjikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara isolasi dan 

identifikasi untuk mendapatkan senyawa antibiotik dalam jumlah yang besar 

(Kobayashi et al., 1994). 

Menurut Sumaryono et al. (2005), organisme yang dapat dikulturkan 

dalam jumlah besar, merupakan kondisi yang ideal untuk dilakukan eksplorasi 

kandungan senyawa kimia, beberapa di antaranya adalah mikroorganisme laut. 

Kenyataan yang menunjukkan bahwa mikroorganisme laut dapat dikultur, telah 

terlupakan oleh para peneliti sehingga eksplorasi senyawa aktif melalui kultur 

mikroorganisme laut belum banyak dilakukan hingga dekade 80-an. Hal ini 

mendorong upaya-upaya penelitian yang dilakukan selama 10 tahun terakhir 

difokuskan pada berbagai organisme laut seperti bakteri, fungi dan mikroalga. 
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2.4 Struktur Bakteri dan Fungsinya 

Seperti yang telah dijelaskan Udin et al. (2000), bahwa keberadaan 

sponge tidak pernah lepas dari adanya bakteri di sekitar tempat tumbuh sponge 

tersebut. Menurut Saefudin (2007), pada setiap sel bakteri terdapat beberapa 

komponen penting, yaitu dinding sel, membran sitoplasma, sitoplasma, inti sel 

serta beberapa organel sel. Organel tertentu, misalnya flagella, pili, kapsul, dan 

endospora, mungkin hanya dimiliki oleh jenis bakteri tertentu dan tidak dimiliki 

oleh jenis bakteri lainnya. 

 Dinding sel adalah bagian sel bakteri yang berfungsi memberi bentuk dan 

kekuatan/perlindungan terhadap sel. Dinding sel bakteri tersusun atas bahan 

peptidoglikan, yaitu suatu molekul yang mengandung rangkaian amino 

disakarida dan rantai peptida. Dinding sel relatif kaku dibanding bagian-bagian 

lainnya. Berdasarkan dinding selnya bakteri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. 

 Membran sitoplasma merupakan selaput yang membungkus sitoplasma 

beserta isinya, terletak di bawah dinding sel, tetapi tidak terikat dengan dinding 

sel. Membran plasma tersusun atas lapisan lipoprotein yang bersifat 

semipermiabel. Fungsi membran plasma antara lain untuk mengatur keluar 

masuknya zat-zat di dalam sel. Selain itu, membran plasma berfungsi sebagai 

tempat perlekatan pangkal flagellum. Jika membrane plasma pecah atau rusak, 

sel bakteri akan mati. Sementara sitoplasma sendiri merupakan cairan yang 

bersifat koloid dan berisi semua molekul ataupun zat yang diperlukan dalam 

proses metabolisme untuk menunjang kehidupan sel. Di dalam sitoplasma sel 

bakteri terdapat ribosom, mesosom, dan plasmid. 

 

14 



 
 

 

 Bahan inti bakteri tersusun oleh asam deoksiribonukleat atau disebut juga 

DNA kromosom. DNA kromosom membawa gen-gen yang penting untuk 

mengatur proses-proses yang terjadi di dalam sel bakteri. Kromosom sering pula 

dikatakan sebagai pusat informasi genetik yang mengatur semua kegiatan dari 

bakteri tersebut, termasuk metabolisme maupun yang menentukan sifat 

resistensi terhadap suatu anti-mikroba. Struktur dasar sel bakteri dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Struktur Dasar Sel Bakteri 
Sumber : google (2010) 

Flagelum atau bulu cambuk, adalah struktur berbentuk batang atau spiral 

yang menonjol dari dinding sel. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk 

bergerak. Berdasarkan jumlah flagelum, tipe flagelum pada sel bakteri 

menampakan bentuk yang khas. Bakteri sendiri dibagi lima macam yaitu  Atrik: 

tidak memiliki flagellum, Monotrik: memiliki satu flagellum pada salah satu ujung 

sel bakteri, Lopotrik: memiliki dua atau lebih flagella pada salah satu ujung sel 

bakteri,  Amfitrik: memiliki dua atau lebih flagella di kedua ujung sel bakteri, 

Peritrik: memiliki flagella di seluruh permukaan sel bakteri. 
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Pili dan fimbriae, adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang 

menonjol dari dinding sel,  mirip dengan flagelum tetapi lebih pendek, kaku dan 

berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri 

gram negatif. Pili berfungsi sebagai alat untuk menempelkan dirinya pada sel 

hospes yang disebut colonizing factor. Pili digunakan sebagai alat lekat pada 

bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat yang merupakan makanan. Salah 

satu pili disebut sex pillus (pilus kelamin) fungsinya sebagai penghubung dalam 

perpindahan materi genetik (DNA) ketika suatu bakteri berkonjugasi. Umumnya, 

setiap sel bakteri hanya memiliki 1 atau 2 pilus kelamin. Struktur dinding sel 

bakteri dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Dinding Sel Bakteri 
Sumber : google (2010) 

 

2.5 Isolasi Bakteri 

Isolasi merupakan salah satu tahapan seleksi mikroba yang sangat 

potensial dalam suatu industri atau penelitian. Hasil isolasi mikroba yang bersifat 

unggul biasanya digunakan untuk memproduksi senyawa yang bersifat 

komersial. Dengan kata lain isolasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk 
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mengidentifikasi jenis bakteri tertentu dari kelimpahan dan morfologinya. 

Sementara tujuan isolasi adalah untuk mendapatkan atau menumbuhkan jenis 

mikroba tertentu (Hast, 1992). 

Teknik isolasi mikroba yaitu inokulasi, merupakan suatu teknik 

pemindahan suatu biakan tertentu dari medium yang lama ke medium yang baru 

dengan tujuan untuk mendapatkan suatu biakan yang murni tanpa adanya 

kontaminasi dari mikroba yang lain yang tidak diiinginkan. Biakan yang semacam 

ini biasanya dikenal dengan istilah biakan murni. Untuk melakukan hal ini, 

haruslah di mengerti jenis-jenis nutrien yang disyaratkan bakteri dan juga macam 

ligkungan fisik yang menyediakan kondisi optimum bagi pertumbuhan bakteri 

tersebut (Pelczar, 1986). 

 

2.6 Identifikasi Mikroba 

Untuk mendapatkan atau menumbuhkan jenis mikroba tertentu, maka 

dilakukan isolasi bakteri. Dengan melakukan isolasi maka dapat dilakukan 

identifikasi jenis bakteri tertentu. 

Identifikasi adalah pemeriksaan untuk membedakan atau mengidentifikasi 

suatu jenis bakteri dengan menggunakan media penunjang. Media penunjang 

untuk uji biokimia bakteri harus disesuaikan dengan jenis bakteri apakah 

tergolong gram positif atau negatif. Cara untuk mengidentifikasi bakteri sama 

halnya dengan cara mengkultur yaitu dengan memindahkan spesimen ke dalam 

suatu media (Feliatra, 1999). 

Menurut Fatiqin (2009), identifikasi bakteri dapat dilakukan melalui 

beberapa tahapan, diantaranya adalah pengamatan secara makroskopis dari 

morfologi dan pertumbuhan pada koloni uji, pengecatan gram serta mengamati 

hasil reaksi biokimia yang terjadi pada bakteri. Salah satu metode terbaru untuk 

identifikasi pada tingkat reaksi biokimia adalah metode Mikrobact. Pengujian 
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biokimia dengan menggunakan microbact ini  sangat tergantung dari oksidase 

test yang harus dilakukan sebelumnya. Apabila pengujian oksidase positif, maka 

diuji dengan mikrobact 12E dan 12B, sedangkan yang hasilnya menunjukkan 

oksidase negatif, maka pengujian menggunakan dengan microbact 12E saja.  

Kemudian hasil akhir pengujian didapat dengan cara membandingkan dengan 

warna yang ada dalam tabel, dan memasukkan datanya ke komputer yang telah 

diprogram dalam file mikrobact. 

 

2.7 Vibrio alginoliticus 

Menurut Larsen et al. (1999), klasif ikasi Vibrio alginoliticus adalah 

sebagai berikut : 

Kerajaan : Bakteri 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gamma Probacteria 

Ordo  : Vibrionales 

Family : Vibrionaceae 

Genus : Vibrio 

Species : Vibrio alginoliticus 

 

Bakteri Vibrio alginolyticus mempunyai ciri-ciri berwarna kuning, diameter 

3-5 mm. Karakteristik fisika-biokimia adalah pewarnaan gram negatif, dan 

mempunyai sifat fermentatif, katalase, oksidase, methylred dan H2S glukosa, 

laktosa, dan manitol positif. Species ini dicirikan dengan pertumbuhannya yang 

bersifat swarm pada media padat non selektif. Ciri lain adalah gram negatif, 

motil, bentuk batang, fermentasi glukosa, laktosa, sukrosa dan maltosa, 

membentuk kolom berukuran 0.8 - 1.2 cm yang berwarna kuning pada media 

TCBS. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan penggunaan berbagai 
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jenis antibiotika seperti Chloramfenikol, eritromisina dan oksitetrasiklin. Sifat lain 

yang tidak kalah penting adalah sifat proteolitik yang berkaitan dengan 

mekanisme infeksi bakteri.  

Pada kelompok Vibrio alginolitycus, bakteri ini adalah lysine positif, 

 pengurangan nitrat, lipase, gelatinase, oxidase-fermentation test tetapi negatif 

arginine, urease dan luminesensi. Sebanyak 10 jenis yang diisolasi berkembang 

dalam 1% peptone medium yang berisi 3, 6, 8, 10% klorid sodium tetapi tidak 

mengakar 0% NaCl. Jenis ini memproduksi asam dari glukosa, glycerol, 

mannitol, sucrose tetapi bukan dari lactose, salicin. Semua dari jenis ini tidak 

memproduksi gas dari glukosa.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Vibrio alginoliticus 
Sumber : google (2010)  

 

2.8 Metabolit Primer dan Metabolit Sekunder 

Proses sintesis yang terjadi pada makluk hidup termasuk bakteri adalah 

untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Kedua senyawa 

inilah yang diproduksi oleh bakteri dalam siklus hidupnya. 

2.8.1   Metabolit Primer 

Metabolit primer adalah senyawa yang termasuk produk akhir yang 

mempunyai berat molekul rendah dan dihasilkan pada fase eksponensial oleh 
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mikroba. Senyawa digunakan sebagai bahan dasar pembangun makromolekul 

atau dikonversikan menjadi koenzim. Contohnya asam-asam organik seperti 

asam sitrat, asam fumarat dan asam amino. Dalam memproduksi senyawa 

metabolit primer harus dipilih mikroba yang potensial untuk digunakan sebagai 

bacteriosin (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). 

2.8.2   Metabolit Sekunder 

Metabolit sekunder pada suatu organisme hidup (natural product) 

merupakan suatu senyawa kimia yang diproduksi sebagai respon terhadap 

lingkungannya, salah satunya sebagai sistem pertahanan diri (Sijabat, 2009). 

Wibowo (2006), menambahkan bahwa metabolit sekunder merupakan hasil 

metabolisme yang tidak digunakan untuk proses pertumbuhan, tetapi misalnya 

untuk pertahanan diri, contohnya adalah protein, asam lemak, karbohidrat, 

senyawa antimikroba, dan lain-lain. Umumnya metabolit sekunder berasal dari 

metabolit primer dimana memiliki karakter yang unik pada setiap mikroorganisme 

karena bergantung pada lingkungan tempat hidupnya. Contoh metabolit 

sekunder dari mikroorganisme antara lain antibiotik, pigmen dan vitamin. 

Menurut Dharma (2005), mikroba mampu mensintesis senyawa metabolit 

sekunder pada pada fase pertumbuhan stasioner. Senyawa metabolit sekunder 

tersebut digunakan sebagai nutrisi darurat untuk mempertahankan hidupnya. 

Metabolit sekunder dapat tergolong sebagai antibiotik biopestisida, mikotoksin, 

pigmen, alkaloid dan enzim.  
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2.9 Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 

Menurut 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. Karena 

bakteri gram positif mengandung lapisan peptidoglikan yang tebal, maka bakteri 

ini lebih sensitif terhadap penisilin dibandingkan dengan bakteri gram negatif. 

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 lama. 

Perbedaan sifat bakteri gram positif dan negatif dapat dilihat pada Tabel 1. 

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

Perbedaan Relatif  
No. 

 
Sifat  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 nutrient Kebanyakan spesies 
relatif kompleks 

Relatif sederhana 

5. Ketahanan terhadap perlakuan 
fisik 

Lebih tahan Kurang tahan 

 

Sementara sel bakteri gram negatif memiliki lapisan tipis yang berada di 

atas PTG (Peptidoglycan) yang terletak dekat dengan outer membrane yang 

mengandung kepadatan molekul lipopolysacharida (LPS) yang tinggi. Outer 

membrane dibentuk pada PTG oleh lipoprotein yang covalent menempel pada 

peptida (Booth et al., 1996).  LPS memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu membatasi 
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akses molekul hydrophobik dan enzim pada membran cytoplasma serta 

menyediakan struktur sel yang kuat dan signifikant (Nikaido, 1996).  Bagian-

bagian bakteri gram positif dan negatif tersaji dalam Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Bagian-Bagian Bakteri Gram Positif dan Negatif 

Sumber : google (2010) 
 

2.10 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus  aureus merupakan  bakteri  gram  positif  berbentuk  

bulat, biasanya  tersusun  dalam  bentuk  menggerombol  yang  tidak  teratur 

seperti anggur. Staphylococcus aureus bertambah dengan cepat pada beberapa 

tipe  media, dimana bakteri ini dengan  aktif  melakukan  metabolisme,  

melakukan fermentasi  karbohidrat  dan  menghasilkan  bermacam-macam  

pigmen dari warna  putih  hingga  kuning  gelap.  Staphylococcus  aureus cepat 

menjadi resisten terhadap beberapa antimikroba (Wasitaningrum, 2009) 
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Gambar 6. Staphylococcus aureus 

Sumber : google (2010) 
Adapun klasifikasi   Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Protozoa  

Divisio  : Schyzomycetes  

Class  : Schyzomycetes  

Ordo  : Eubacterialos  

Family  : Micrococcaceae  

Genus  : Staphylococcus  

Species  : Staphylococcus aureus   

Staphylococcus  aureus 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). 

Staphylococcus aureus adalah flora normal manusia yang dapat bersifat 

patogen dan memiliki kemampuan untuk menyebabkan infeksi pada manusia. 

Staphylococcus aureus bersifat komensal di mana-mana dan berkolonisasi di 

kulit dan mukosa manusia. Organisme ini menyebabkan penyakit melalui invasi 

ke jaringan dan pengeluaran toksin. Staphylococcus aureus mempunyai peranan 

penting dalam menyebabkan maupun memperparah banyak penyakit pada 
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rongga mulut. Bakteri ini juga mampu masuk kedalam kulit melalui folikel-folikel 

rambut, muara kelenjar keringat dan luka-luka kecil (Hatlan, 2010). 

Menurut Wasitaningrum (2009), 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 faktor virulensi yang merupakan 

kerjasama antara beberapa sekresi toksin dan enzim-enzim pencernaan, yang 

dalam jumlah besar merupakan matriks ekstraseluler dan protein plasma yang 

terikat.  

 

2.11 Salmonella typhi 

Salmonella typhi adalah kuman berbentuk batang dan bergerak, gram 

negatif serta fakultatif anaerob.   Bakteri ini adalah jenis yang tidak berspora dan 

panjangnya bervariasi. Bakteri Salmonella typhi merupakan bakteri pembusuk 

makanan yang dapat menyebabkan beberapa penyakit. Bakteri ini dapat tumbuh 

pada suhu antara 5-60°C, dengan suhu optimum 35-37°C (Harini, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Salmonella typhi 
Sumber : google (2010) 
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Adapun klasifikasi   Salmonella typhi menurut Salmi (2006), adalah sebagai 

berikut :  

Phylum : Eubacteria 

Class  : Proteobacteria 

Ordo  : Eubacteriales 

Family  : Enterobacterae 

Genus  : Salmonella 

Spesies : Salmonella typhi 

Salmonella typhi tumbuh cepat dalam media yang sederhana, hampir 

tidak pernah memfermentasi laktosa dan sukrosa. Bakteri ini tahan hidup dalam 

air yang dibekukan dalam waktu yang lama. Pada biakan agar, koloni bakteri ini 

besar bergaris tengah 2-8 milimeter, bulat agak cembung dan jernih (Salmi, 

2006). 

Salmonella typhi sering  menyebabkan berbagai macam infeksi, mulai 

dari gastroenteritis yang ringan hingga demam tifoid yang berat disertai 

bakteremia. Salmonella typhi masuk melalui mulut, biasanya dengan makanan 

atau minuman yang terkontaminasi, masuk kedalam lambung. Kemudian 

bersarang dijaringan limfoid pada dinding usus. Gejala demam tifoid adalah suhu 

tubuh meningkat secara bertingkat sampai mencapai 40°C dengan frekuensi 

menjadi relatif lambat. Gejala lain yang ditimbulkan adalah sering terjadi nyeri 

apabila perut ditekan, konstipasi bahkan kadang-kadang sampai diare 

(Khasanah, 2009). 
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2.12 Uji Aktivitas Antibakteri dan Uji Bioaktif 

2.12.1 Uji Cakram Disk 

Beberapa bahan antimikroba tidak membunuh tetapi hanya menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Bahan antimikroba bersifat menghambat apabila 

digunakan dalam konsentrasi kecil, namun bila digunkan 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). 

Menurut Kunaepa (2009), mekanisme penghambatan mikroorganisme 

oleh senyawa antibakteri antara lain disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 

 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.  

 Bereaksi dengan membran sel 

Mengganggu dan mempengaruhi integritas membran sitoplasma 

sehingga mengakibatkan kebocoran materi intraseluler. 
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 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. 

 Menginaktivasi fungsi material genetik 

Merusak materi genetik sehingga mengganggu proses pembelahan sel 

untuk pembiakan. 

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri, 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). Lebar daerah hambatan ini tergantung pada konsentrasi obat yang 

digunakan. Cakram ini bisa untuk menggolongkan pengaruh obat antimikroba 

yaitu sensitif (S), resisten (R) dan intermediate (I). Saat meletakkan kertas 

cakram tidak boleh ada pergeseran sedikitpun dan pengukuran diameter daerah 

hambatan dalam millimeter (Bonang dan Koeswardono, 1982). Adapun cara 

peletakkan kertas cakram dengan petridis minimal 15 mm dan jika jumlah 

cakram lebih dari satu, maka jarak antar cakram minimal 24 mm (Lay, 1994). 

2.12.2 Uji SDS-Page 

Banyak molekul biologi yang bermuatan listrik yang besarnya tergantung 

pada pH dan komposisi medium dimana molekul biologi tersebut terlarut. Bila 

berada dalam suatu medan listrik, molekul biologi yang bermuatan positif akan 
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bermigrasi ke elektroda negatif dan sebaliknya. Prinsip inilah yang dipakai dalam 

elektroforesis untuk memisahkan molekul-molekul berdasarkan muatannya.  

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 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. 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 sub unit dari setiap 

kompleks protein (Alberts et al.,1994 dalam Rizki, 2010). 
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3. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Materi Penelitian 

3.1.1 Bahan Penelitian 

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan ekstrak sponge segar 

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

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara bahan-bahan pendukung yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain untuk uji cakram adalah kertas cakram 

(paper disc), cotton swap, biakan murni bakteri Staphylococcus aureus dan 

Salmonella typhi yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

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

menumbuhkan Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi dan media TCBS 

(Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar) untuk isolasi bakteri Vibrio 

alginoliticus. Sedangkan untuk uji elektroforesis SDS-Page digunakan sampel 

berupa metabolit primer dan sekunder bakteri yang bersimbiosis dengan sponge 

Haliclona sp. 

3.1.2 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam preparasi sponge adalah baskom, 

pisau, telenan, timbangan analitik, lemari es untuk menyimpan sampel serta 

sentrifuse. Adapun alat-alat yang digunakan untuk uji cakram adalah autoklaf 

untuk sterilisasi alat, mikro pipet, cawan petri, bunsen, dan inkubator. SDS-Page 

(Sodium dodecyl sulfat-poliakrilamida gel elektroforesis) diperlukan untuk  

identifikasi senyawa bioaktif dari golongan protein yang ada pada sponge. 

 

 

 

 



 
 

 

3.2 Metode Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk 

mencapai tujuan yang pertama, kedua dan ketiga. 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). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan 

gambaran atau diskripsi yang sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nasir, 1989). 

Metode diskriptif digunakan dalam penelitian ini karena dengan metode 

ini kita dapat memperoleh gambaran suatu keadaan atau kejadian, yang 

memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada sekarang tentang 

adanya kandungan bioaktif didalam sponge namun apabila dimanfaatkan secara 

berkelanjutan sangat merugikan karena membutuhkan sampel sponge dalam 

jumlah besar. Solusi pemecahan permasalahan tersebut adalah dengan jalan 

memanfaatkan bakteri yang bersimbiosis dengan sponge tersebut, sehingga 

linier dengan tujuan penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk memberikan gambaran atau diskripsi yang sistematis, aktual dan akurat 

mengenai fakta adanya senyawa bioaktif dalam sponge, sifat serta hubungannya 

dengan bakteri yang  bersimbiosis, serta kemampuannya dalam menghambat 

bakteri patogen. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini, prosedur awal yang dilakukan adalah isolasi bakteri 

Vibrio alginoliticus pada media TCBS. Melakukan identifikasi bakteri Vibrio sp. 

berdasarkan morfologi koloni, sifat gram dan motilitas yang dilakukan pada 

media TCBS. Melakukan uji cakram untuk mengetahui daya hambat bakteri 
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Vibrio alginoliticus terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi 

pada media TSA dan yang terakhir melakukan uji elektroforesis SDS-Page untuk 

mengetahui berat molekul metabolit primer dan metabolit sekunder bakteri Vibrio 

alginoliticus yang mengandung komponen bioaktif dari golongan protein. 

3.3.1 Skema Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Alur Kerangka Konsep Penelitian 

 

Sponge Haliclona sp. segar  

Dimaserasi pada larutan Na-fis dengan 
perbandingan 9:1 (Na-fis : sponge ) selama 24 jam 

Diisolasi 

Diidentifikasi 

Vibrio alginolyticus 

Dilakukan pengamatan fase pertumbuhan bakteri Vibrio alginoliticus 

Dilakukan pemanenan pada fase eksponensial 

Disentrifuse kecepatan 5000 rpm selama 15 menit 

Diambil produk dalam sel bakteri yang telah dilisiskan Diambil media pertumbuhan bakteri 

Uji SDS-Page 

Hasil 

Metabolit primer Metabolit sekunder 

Uji cakram 
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3.3.2 Pembuatan Sampel dari Sponge Segar 

Penelitian tentang bioaktif dari bakteri yang bersimbiosis dengan sponge 

Haliclona sp. ini diawali dengan perlakuan sampel dengan menggunakan metode 

maserasi (perendaman). Menurut Iswani (2007), maserasi merupakan proses 

perendaman dengan pelarut organik yang dilakukan pada temperatur ruang. 

Lenny (2006), menambahkan bahwa proses ini sangat menguntungkan dalam 

isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman sampel akan terjadi 

pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam 

dan di luar sel sehingga bakteri yang ada di dalam sponge akan berdifusi keluar 

dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman 

yang dilakukan.  

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sponge Haliclona sp 

yang diperoleh dari perairan Pulau Gili Kabupaten Probolinggo dalam bentuk 

segar. Sponge segar yang baru diambil, dipotong kecil – kecil. Selanjutnya 

dimaserasi dalam larutan Na-fis 0,9% dengan perbandingan berat sampel 

dengan larutan yaitu 1:9. Sebanyak 30 gram sponge Haliclona sp. direndam 

dalam 270 ml Na-fis 0,9%  selama 1 kali 24 jam. Tujuan perbandingan ini adalah 

kebutuhan sampel yang ideal sebesar  10% sampel dalam 90% pelarut. 

Selanjutnya dilakukan metode working dilussion dimana dari rendaman sampel 

tadi dikocok-kocok kemudian diambil 10 ml untuk dimasukkan dalam 90 ml Na-fis 

0,9%. Rendaman ini yang selanjutnya digunakan sebagai sampel. Working 

dilussion ini dilakukan karena tingkat kekeruhan yang terlalu tinggi. 
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3.3.3 Pembuatan Media 

A. Media TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar) 
Tabel 2. Komposisi TCBS per liter 

Komposisi  Gram per liter 

Ekstrak yeast  

Proteose Peptone No. 3 

Sodium Citrate 

Sodium Thiosulfate 

Oxgall 

Saccharose 

Sodium Chloride 

Ferric Ammonium Citrate 

Bromthymol Blue 

Thymol Blue 

Agar 

5  

10  

10  

10  

8  

20  

10  

1  

0.04  

0.04  

     14  

         Sumber: www.neogen.com 

Adapun cara pembuatan media TCBS adalah sebagai berikut : 

1. Ditimbang  88 gram bubuk/powder media TCBS 

2. Masukkan erlenmeyer 2 liter 

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

4. Dimasukkan dalam waterbath suhu 1000C selama 15 menit 

5. Selama pemanasan diwaterbath sesekali digoyang erlenmeyer  untuk 

membantu pelarutan (supaya homogen) 

6. Jika sudah larut sempurna ditandai dengan tidak adanya agar yang 

menempel pada dinding erlenmeyer 

7. Medium dituangkan pada cawan steril ± 20 ml , tutup cawan dibiarkan 

sedikit terbuka untuk mengeluarkan uap panas. 

8. Jika sudah mengeras media dalam cawan tersebut diinkubasi 37 °C 

selama 24 jam untuk uji sterilitas medium. 

9. Jika melewati uji sterilitas media sudah siap untuk digunakan. 
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B. Media TSB (Tryptone Soya Broth) 

Tryptone Soya Broth merupakan media cair yang digunakan dalam 

penelitian ini pada tahap identifikasi dan pengamatan fase pertumbuhan 

bakteri simbion. Bakteri yang didapatkan dari hasil identifikasi 

dimasukkan kedalam media TSB kemudian dilakukan pengamatan fase-

fase pertumbuhan bakteri sehingga diketahui pada jam ke berapakah 

bakteri tersebut memasuki fase eksponensial yang nantinya digunakan 

sebagai waktu pemanenan metabolit primer dan sekunder.   

Tabel 3. Komposisi TSB per liter 

Formula  Gram per Liter 

Pandreatic Digest of Casein 

Papaic Digest of Soybean Meal 

Sodium Chloride 

Dibasic Potassium phosphate 

Dextrose 

17 

3 

5 

2,5 

2,5 

Sumber: www.neogen.com 

Prosedur pembuatan media TSB hampir sama dengan prosedur 

pembuatan media pada umumnya. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan 

media TSB adalah sebagai berikut : 

 Ditimbang  30 gram bubuk/powder media TSB 

 Masukkan erlenmeyer 1 liter 

 Ditambahkan aquadest  sedikit-sedikit sambil digoyang sampai 1 liter 

 Dimasukkan dalam waterbath suhu 100 0C selama 15 menit 

 Selama pemenasan diwaterbath sesekali digoyang erlenmeyer  untuk 

membantu pelarutan (supaya homogen) 

 Jika sudah larut sempurna ditandai dengan tidak adanya agar yang 

menempel pada dinding erlenmeyer 
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 Media  dalam erlenmeyer tersebut disterilisasi  dalam autoklaf  suhu 

121 0C tekanan 1 atm  selama 15 menit 

 Jika melewati uji sterilitas media sudah siap untuk digunakan 

C. Media TSA (Tryptone Soya Agar) 

Tabel 4. Komposisi TSA per liter 

 

 

 

 

       Sumber: www.neogen.com 

Adapun langkah-langkah dalam pembuatan media TSA adalah sebagai 

berikut : 

1. Ditimbang 40 gram bubuk/powder media TSA  

2. Masukkan dalam erlenmeyer 2 liter 

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

4. Dimasukkan dalam waterbath suhu 100 0C selama 15 menit 

5. Selama pemanasan di waterbath sesekali erlenmeyer digoyang untuk 

membantu pelarutan (supaya homogen) 

6. Tanda sudah larut sempurna adalah tidak adanya agar yang menempel 

pada dinding erlenmeyer 

7. Media dalam erlenmeyer tersebut disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 

1210C tekanan 1 atm selama 15 menit 

8. Setelah disterilisasi, media didinginkan sampai suhu ± 45ºC  

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

10. Jika sudah mengeras media dalam cawan tersebut diinkubasi 370C 

selama 24 jam untuk uji sterilitas media 

11. Jika melewati uji sterilitas media sudah siap untuk digunakan 

Formula Gram per liter 

Tryptone 

Soya Peptone 

Sodium Chloride 

Agar 

15 

5 

5 

15 
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3.3.4 Pengenceran dan Penanaman 

 Sampel yang telah siap tersebut selanjutnya diencerkan. Tujuan 

pengenceran adalah untuk mendapatkan koloni yang ideal. Menurut Fardiaz 

(1993), bahan pangan yang diperkirakan mengandung lebih dari 300 sel mikroba 

per ml, per gram atau per cm permukaan, memerlukan perlakuan pengenceran 

sebelum ditumbuhkan pada media agar didalam cawan petri, sehingga setelah 

inkubasi akan terbentuk koloni pada cawan tersebut dalam jumlah yang dapat 

dihitung. Pengenceran dilakukan sampai dengan 10-5 dengan menggunakan 9 ml 

larutan Na-fis 0,9%. Selanjutnya dilakukan penanaman dari 10-3 sampai 10-5  

sebanyak 1 ml pada medium TCBS. Setelah tahap penanaman selanjutnya 

diinkubasi pada inkubator pada suhu 30-35°C selama 48 jam untuk optimalisasi 

pertumbuhan bakteri Vibrio. 

 
3.3.5 Isolasi Bakteri 

 Setelah bakteri ditumbuhkan pada medium TCBS, selanjutnya diambil 

bakteri yang berwarna kuning untuk dilakukan tahap pemurnian. Pemilihan 

bakteri yang berwarna kuning karena bakteri vibrio identik dengan warna kuning 

yang menandakan adanya fermentasi sukrosa didalamnya. Menurut Afifah 

(2010), bakteri Vibrio memiliki ciri-ciri gram negatif, motil, memfermentasi 

glukosa, sukrosa, laktosa dan maltose serta membentuk kolom berukuran 0,8-

1,2 cm yang berwarna kuning pada medium TCBS. Dalam medium TCBS bakteri 

Vibrio mensintesis sukrosa menjadi asam-asam organik, seperti asam asetat dan 

asam glukonat dan beberapa asam organik lainnya, sehingga dengan 

peningkatan asam-asam organik tersebut mengakibatkan penurunan pH pada 

medium. 

Sementara untuk tahap pemurnian dilakukan pada media TCBS yang 

baru. Koloni yang diduga Vibrio tersebut kemudian diambil dan ditanam kembali 
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pada media TCBS yang baru karena kemungkinan pada media TCBS yang 

sebelumnya terdapat koloni lain. Hasil penanaman diinkubasi pada suhu 30-35oC 

selama 48 jam. Penanaman dilakukan dengan metode kuadran yaitu pada 

cawan dibagi menjadi 4 bagian yang bertujuan untuk melakukan penipisan dan 

mendapatkan koloni murni. Pemurnian itu sendiri dilakukan untuk mendapatkan 

koloni terpisah atau koloni murni yang menjadi syarat utama proses identifikasi 

bakteri. Setelah didapatkan koloni murni, selanjutnya dilakukan penyimpanan 

bakteri pada media TSA yang digunakan sebagai bakteri stok. Tahap ini 

dilakukan karena bakteri yang disimpan dalam media selektif terlalu lama tidak 

dapat bertahan hidup. 

 

3.3.6 Identifikasi Bakteri  

Identifikasi bakteri Vibrio alginoliticus yang dilakukan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada metode Fatiqin (2009). Identifikasi dilakukan berdasarkan 

morfologi koloni, sifat gram dan motilitas bakteri. Identifikasi bakteri dilakukan 

untuk mengetahui spesies bakteri Vibrio apakah yang bersimbiosis dengan 

sponge Haliclona sp., yang kemungkinan mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen. Identifikasi ini dilakukan melalui 3 tahapan besar yaitu secara 

makroskopis, mikroskopis serta uji fisiologis, dimana dalam pengujian secara 

fisiologis masih dibagi lagi menjadi 3 tahapan uji yaitu uji katalase, uji oksidase 

dan uji dengan mickrobact system. 

3.3.6.1Pengujian Secara Makroskopis 

Setelah didapatkan koloni murni, selanjutnya koloni tersebut ditanam 

dalam medium TCBS baru dan diinkubasi selama 24 jam. Setelah diinkubasi, 

dilakukan pengamatan secara makroskopis dengan cara diamati dengan mata 

telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar. Menurut Takuechi et al. (1992), 

berdasarkan pengamatan visual terhadap bakteri patogen spesies Vibrio, maka 
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bakteri ini dapat dibedakan berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran koloni yang 

tumbuh pada media TCBS setelah masa inkubasi 24 - 48 jam pada suhu 37˚C. 

3.3.6.2Pengujian Secara Mikroskopis 

Selanjutnya dilakukan pengujian secara mikroskopis dimana dilakukan 

tahap pewarnaan/pengecatan bakteri. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sel 

bakteri, apakah tergolong dalam bakteri gram positif atau gram negatif. Menurut 

Anne (2007), salah satu cara yang dapat dilakukan untuk identifikasi bakteri 

adalah dengan pewarnaan atau pengecatan. Bakteri gram positif berwarna ungu 

karena bakteri tersebut mengikat kompleks zat warna kristal ungu-iodium, 

sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah karena mengikat zat warna 

sekunder yang berwarna merah. Perbedaan hasil dalam pewarnaan ini 

disebabkan perbedaan struktur dinding sel bakteri dan perbedaan kandungan 

asam ribonukleat antara bakteri gram positif dan gram negatif.  

Prosedur pewarnaan diawali dari pengambilan koloni murni dengan 

menggunakan jarum ose yang sebelumnya dipanaskan dahulu pada bunsen. 

Selanjutnya satu ose bakteri diletakkan pada sebuah preparat dan dibuat 

semiran. Langkah ini dilakukan sebanyak 3x dengan membuat tiga semiran 

dalam satu preparat dimana masing-masing semiran ditandai dengan H1, H2 

dan H3. Sebelumnya pada preparat diberi aquadest terlebih dahulu agar 

mempermudah saat melakukan semiran. Hasil semiran pada preparat kemudian 

di blower sampai kering sehingga dapat mempermudah untuk proses pewarnaan 

gram.   

Preparat yang telah kering lalu difiksasi agar bakteri yang ada menjadi 

mati namun tidak merusak struktur selnya. Selanjutnya pada preparat ditetesi 

kristal ungu (sebagai pewarna primer) kemudian ditunggu sekitar satu menit 

untuk optimalisasi kerja kristal ungu. Setelah didiamkan 1 menit, selanjutnya 

dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa kristal ungu yang tidak melekat 
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pada dinding sel bakteri. Selanjutnya diberi iodium untuk memperkuat warnanya 

dan didiamkan pula selama satu menit lalu dibilas dengan air untuk 

menghilangkan sisa iodium yang tidak terserap. Setelah itu diberi alkohol 70% 

untuk melarutkan lemak dan dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa alkohol 

yang tidak terpakai. Tahap selanjutnya adalah pemberian safranin sebagai 

pewarna sekunder dan dibiarkan selama ½ menit lalu dibilas dengan air untuk 

menghilangkan sisa safranin.  Langkah terakhir yaitu preparat dikeringkan. 

Preparat yang telah diwarnai kemudian diamati pada mikroskop. Namun 

sebelumnya pada preparat ditetesi minyak imersi untuk memperjelas indeks bias 

pada mikroskop. Diamati bentuk bakteri dan warna yang ditimbulkan.  

3.3.6.3Pengujian secara Fisiologis 

 Uji Katalase 

 Pengujian katalase dilakukan dengan cara mengambil koloni murni dari 

media isolasi dengan menggunakan jarum ose. Selanjutnya koloni dibuat 

suspensi bakteri dan diletakkan pada preparat. Kemudian ditetesi dengan H2O2 

sebanyak 1-2 tetes. Apabila terjadi gelembung berwarna putih, maka bakteri 

tersebut positif penghasil enzim katalase. Hal ini terjadi karena H2O2 dirubah 

menjadi H2O dan O2. 

 Uji Oksidase 

 Untuk pengujian oksidase, koloni murni diambil dengan menggunakan 

kayu. Selanjutnya koloni dioleskan pada preparat dan ditutup dengan kertas 

oksidase. Apabila dalam waktu 5 detik terjadi perubahan warna menjadi ungu, 

maka oksidase positif. Namun apabila tidak terjadi perubahan warna maka 

oksidase negatif. 
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 Uji dengan Microbact System 

 Dalam uji fisiologis yang terakhir ini dilakukan pengujian dengan 

microbact system. Pengujian dalam tahap ini sangat tergantung dari hasil uji 

oksidase yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila oksidase positif maka 

diujikan menggunakan microbact 24E. Namun apabila oksidase negatif maka 

diujikan menggunakan microbact 12E. Tahapan pada uji fisiologis ini adalah 

diambil 5 koloni murni Vibrio 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 24E 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 24E. Angka-angka oktal didapat dari 

penjumlahan reaksi positif saja, dari tiap-tiap kelompok dengan mencocokkan 

perubahan warna yang timbul dengan tabel warna microbact. Dari angka oktal ini 

selanjutnya dapat diketahui spesies bakteri yang dimaksud dengan 

memasukkannya kedalam software komputer.    

 

3.3.7  Pengamatan Fase-Fase Pertumbuhan Bakteri 

 Setelah diketahui jenis bakteri Vibrio yang bersimbiosis dengan sponge 

Haliclona sp. selanjutnya dilakukan tahap pengamatan fase-fase pertumbuhan 

bakteri. Menurut Soeksmanto et al. (1998), pertumbuhan mikroba adalah 

meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan cara terbentuknya sel-sel 

baru. Terjadinya proses pertumbuhan tergantung dari nutrient yang tersedia di 

lingkungannya. Pada setiap pertumbuhan bakteri dalam suatu medium terdapat 
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fase-fase atau tahapan pertumbuhan mulai dari fase adaptasi hingga fase 

kematian. 

Pengamatan fase dilakukan untuk mendapatkan metabolit primer dan 

metabolit sekunder dari bakteri Vibrio tersebut. Sebanyak 10 % dari hasil 

pengayaan Vibrio, yang berarti sebanyak 10 ml bakteri dan 90 ml medium TSB + 

NaCl 2%, dicampur kedalam erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya di shaker dalam 

waterbath pada suhu 30°C. Setiap 1 jam sekali sampel bakteri diambil dan 

dihitung kepadatan bakteri dengan menggunakan hemositometer atau metode 

kamar hitung. Pengamatan dan perhitungan fase bakteri dilakukan selama 1X24 

jam dan dihitung setiap satu jam sekali. 

 

3.3.8 Pemanenan Metabolit Primer dan Sekunder Bakteri Vibrio 

 Pemanenan sampel berupa metabolit primer dan sekunder bakteri Vibrio 

yang memiliki aktivitas antimikroba dilakukan berdasarkan metode Noviani et al. 

(2009), yang dimodifikasi. Setelah dilakukan pengamatan fase-fase pertumbuhan 

bakteri Vibrio, maka kita dapat mengetahui pada jam ke berapakah bakteri 

tersebut memasuki fase eksponensial. Sampel metabolit primer dipanen pada 

fase eksponensial. Fase eksponensial dipilih karena pada fase ini merupakan 

fase pertumbuhan tertinggi dari bakteri itu sendiri. Menurut Nurwantoro (2003), 

populasi total bakteri cenderung meningkat seiring dengan pertambahan lama 

waktu penyimpanan. Hal ini dapat diakibatkan bakteri sedang berada dalam fase 

eksponensial. Semakin banyak bakteri yang dihasilkan maka akan semakin 

banyak pula bioaktif yang dapat dipanen dari bakteri tersebut.  

 Untuk mendapatkan bioaktif yang ada didalam sel bakteri, maka harus 

dilakukan pemecahan sel tersebut dengan cara memanen metabolit primer 

bakteri Vibrio , kemudian disentrifuse dengan suhu rendah yaitu 4 °C dengan 

kecepatan 5000 rpm selama 15 menit. Sementara sampel metabolit sekunder 
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yang berupa media dipanen pada fase yang sama yaitu fase eksponensial. 

Setelah bakteri mancapai pertumbuhan terbanyak pada fase eksponensial, 

selanjutnya bakteri akan memasuki fase stasioner karena nutrisi yang ada di 

dalam media telah habis. Untuk mempertahankan agar dirinya tetap hidup, maka 

metabolit primer yang tersisa dalam tubuh bakteri dikeluarkan sehingga 

terbentuklah metabolit sekunder.  

Koloni murni yang telah di stok, ditumbuhkan kembali pada medium 

TCBS dan dipanen pada fase eksponensial berdasarkan data yang didapatkan 

pada pengamatan fase yang telah dilakukan sebelumnya. Pada jam yang 

menunjukkan fase eksponensial tersebut, media TCBS yang telah ditumbuhi 

bakteri diambil dari dalam inkubator. Selanjutnya bakteri yang tumbuh 

dipermukaan cawan diambil semua dengan cara pencongkelan menggunakan 

sendok tanduk. Bakteri yang didapatkan digunakan sebagai sampel metabolit 

primer. Sementara 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. Setelah tahap sentrifuse selesai dilakukan, maka akan 

didapatkan supernatan, dan masing-masing supernatan inilah yang digunakan 

sebagai sampel metabolit primer dan sekunder untuk pengujian 

penghambatannya terhadap bakteri target.   

Tahap pemanenan metabolit sekunder ini dilakukan karena bakteri 

memproduksi metabolit sekunder keluar dan dilepaskan pada media 

pertumbuhannya. Menurut Kunaepah (2008), apabila nutrisi pada substrat mulai 

habis (fase stasioner), mikroba menghasilkan senyawa yang kemungkinan 

memiliki aktivitas antibakteri, yang dikeluarkan pada substrat untuk 

mempertahankan kondisi fisiologis. 
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3.3.9 Uji Cakram 

Masing-masing supernatan dari hasil sentrifuge metabolit primer dan 

sekunder, selanjutnya digunakan sebagai sampel untuk pengujian aktivitas 

antibakteri dengan menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauser. 

Pengertian metode ini adalah pengujian antimikroba  dengan mengukur diameter 

daerah hambatan yang terjadi di sekitar kertas cakram yang sudah mengandung 

bahan antimikroba dari suatu sampel sesuai dengan konsentrasi perlakuan. 

Pengujian ini dilakukan terhadap bakteri target yaitu Stapilococcus aureus 

sebagai bakteri gram positif dan Salmonella typhi sebagai bakteri gram negatif. 

Ardinsyah (2007), menjelaskan bahwa antibakteri merupakan suatu zat atau 

komponen yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau kapang 

(bakteristatik atau fungistatik) atau membunuh bakteri atau kapang (bakterisidal 

atau fungisidal). 

Tahap awal yang dilakukan dalam uji cakram ini adalah mengukur 

kepadatan bakteri target Stapilococcus aureus dan Salmonella typhi yaitu 108 

dengan menggunakan alat spektofotometer. Digunakan kepadatan tersebut 

karena kapadatan 108 merupakan jumlah minimum bakteri yang dapat dihambat 

oleh suatu bioaktif. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan uji cakram 

metode Kirby-Bauer adalah sebagai berikut: 

1. Lempeng agar TSA ditandai dengan nama , tanggal dan mikroorganisme 

yang akan diuji. 

2. Kapas Lidi (cotton swab) steril dicelupkan  dalam suspensi biakan uji, 

dengan OD : 0,1 CFU/ml, kemudian kapas lidi diputar  pada dinding 

tabung (diperas) agar cairan tidak menetes dari bagian kapas tersebut. 
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3. Sebar mikroganinisme pada seluruh permukaan lempeng agar dengan  

cara dioleskan, untuk mendapatkan pertumbuhan yang merata, kapas lidi 

dioleskan secara mendatar, kemudian diputar lempeng agar  900 dan 

dibuat olesan kedua , dengan lempeng agar diputar 450 dan dibuat olesan 

ketiga.  

4. Lempeng agar dibiarkan mengering kurang lebih 5 menit, kemudian 

tempatkan kertas cakram yang sudah direndam dalam sampel metabolit 

primer dan sekunder bakteri Vibrio pada permukaan lempeng agar 

(perendaman kertas cakram harus sampai jenuh/seluruh bagian kertas 

cakram terbasahi sampel uji). 

5. Dalam 1 lempeng agar dapat digunakan 5-6 macam  dosis perlakuan, 

jarak antara kertas cakram harus cukup luas , sehingga wilayah jernih 

tidak saling berhimpitan yang nantinya akan menyulitkan dalam proses 

pengukuran zona hambat. 

6. Kertas cakram ditekan dengan pinset, tidak perlu terlalu keras karena 

akan merusak permukaan agar. 

7. Lempeng yang sudah ditempelkan kertas cakram diinkubasi pada suhu 

optimal tumbuh dari bakteri patogen yang sedang diujikan selama 24 jam. 

8. Setelah  bakteri uji sudah tumbuh merata, dan terlihat  adanya zona jernih 

dipermukaan agar, maka luas zona jernih dapat diukur dengan mengukur 

diameternya menggunakan jangka sorong. 

Dari hasil pengukuran zona bening yang tampak disekitar kertas cakram 

inilah yang selanjutnya dapat kita ketahui apakah bakteri simbion sponge 

Haliclona sp. efektif, intermediet atau tidak efektif dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri target. 
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3.3.10 Uji 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). 

Hal yang melatarbelakangi pengujian SDS-Page ini berdasarkan 

penelitian Sarkar et al. (2010), bahwa terdapat senyawa dari golongan protein 

yang dapat membuat bakteri yang bersimbiosis dengan invertebrata laut menjadi 

antagonis terhadap bakteri lain. Sugito et al. (1997), menambahkan bahwa 

mikroorganisme bersifat antagonis terhadap mikroorganisme lain karena 

menghasilkan antibiotik, bakteriosin, siderofor, lisozim, protease, H2O2, atau 

asam organik sehingga pH pada media tumbuh tersebut berubah. 

 Analisis SDS-Page dilakukan terhadap hasil sampel metabolit bakteri 

simbion sponge yang positif menunjukkan daya antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui berat molekul dari masing-masing sampel. Dari kedua jenis sampel 

tersebut, kemudian dibandingkan, dan manakah dari keseluruhan berat molekul 

protein sampel yang tidak dimiliki salah satu dari kedua sampel tersebut. Berat 

molekul yang tidak dimiliki salah satu sampel inilah yang selanjutnya diduga 

sebagai senyawa yang mengandung komponen bioaktif dan mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri target. 

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 (Dodium Dodecil Sulfate) 10%, APS (Ammonium 

Persulfat) 10% dan TEMED (Tetra Ethylene Diamine). Sedangkan dalam 
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stacking gel 3% komposisi yang dipakai adalah acrylamida 30%, tris CL 1 M pH 

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

10% dan TEMED (Tetra Ethylene Diamine). 

Larutan separating gel dituangkan ke dalam plate pembentuk gel 

menggunakan pipet (dijaga jangan sampai terbentuk gelembung udara) sampai 

tiga perempat tinggi plate. Perlahan dituangkan air di atas larutan gel agar 

permukaan gel tidak bergelombang. Dibiarkan memadat selama kurang lebih 30 

menit. Setelah itu air yang menutup separating gel dibuang, selama menunggu  

separating gel memadat, stacking gel disiapkan ke dalam erlenmeyer. 

Selanjutnya segera dituangkan larutan kedalam plate pembentuk gel 

menggunakan pipet sampai plate penuh. Perlahan diselipkan sisir pembentuk 

sumur sampel kedalam stacking gel segera setelah dituang. Setelah gel 

memadat sekitar 30 menit, sisir diangkat.  

Sampel protein dipanaskan 100oC selama 5 menit, sebagai bahan warna 

adalah RSB dengan perbandingan 1:1. Marker yang digunakan adalah marker 

pro-stain. Sampel dimasukkan sumuran gel menggunakan pipet per sumuran 

18µL. Voltase yang digunakan 120 V, dengan waktu selama 90 menit. Gel 

diangkat dari chamber, pewarnaan dilakukan dengan merendam dalam staining 

solution selama 30 menit sambil dishaker, setelah itu dihentikan perwarnaan 

dengan staining solution.    

Gel hasil silver stain dianalisa dengan menghitung band yang muncul. 

Karena band yang muncul sedikit maka tahapan pewarnaan dilanjutkan dengan 

silver stain. Pewarnaan dengan silver stain ada 9 tahapan yaitu fiksasi, 

sensitizing, washing, silver reaction, washing, developing, stoping, washing dan 

terakhir simpan dalam H2O 4oC.  
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Dari hasil pewarnaan gel akan diperoleh hasil berupa pita-pita protein. 

Pada pita-pita protein diukur jarak pergerakan masing-masing protein standar 

(marker) dan dicatat nilai Rf-nya dimana Rf merupakan perbandingan antara 

jarak pergerakan pita dari tempat awal dengan jarak pergerakan warna dari 

tempat warna. Selanjutnya membuat kurva kalibrasi berat molekul, nilai Rf 

ditempatkan sebagai sumbu Y dan berat molekul yang biasanya dinyatakan 

sebagai fungsi dari log berat molekul ditempatkan sebagai 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 

Vibrio.   

 

3.3.11 Parameter Uji 

Parameter yang dilakukan adalah parameter kuantitatif, yaitu data yang 

diperoleh dari hasil identifikasi bakteri Vibrio yang bersimbiosis dengan sponge 

Haliclona sp. dan pengukuran diameter daerah hambatan yang terlihat di sekitar 

kertas cakram (mm), serta pengujian senyawa apakah yang diduga berperan 

dalam penghambatan bakteri target. 

 

3.3.12 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode deskriptif, 

dimana dibandingkan berat molekul golongan protein dari metabolit primer dan 

metabolit sekunder bakteri Vibrio alginoliticus  yang diuji dengan SDS-Page.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi Bakteri 

 Hasil identifikasi bakteri simbion sponge Haliclona sp. yang diduga adalah  

Vibrio alginoliticus. disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Identifikasi Bakteri Vibrio alginoliticus 

 

Dari hasil penelitian secara makroskopis, bakteri Vibrio yang tumbuh 

berwarna kuning dan berukuran 3-6 mm yang mengarah pada jenis Vibrio 

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

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

adalah mempunyai sifat katalase, oksidase, methyl red dan H2S, glukosa, 

laktosa, dan manitol positif.  Sementara dari hasil pewarnaan secara mikroskopis 

terhadap bakteri simbion, didapatkan hasil bahwa bakteri Vibrio tersebut 

tergolong dalam bakteri gram negatif dan berbentuk koma. Menurut Feliatra 

(1999), bakteri Vibrio alginoliticus, merupakan bakteri dengan sifat gram negatif. 

Sementara pengujian secara fisiologis dengan microbact 24E menunjukkan 

bahwa bakteri yang diidentifikasi memiliki prosentase 98 % adalah species 

bakteri “Vibrio algynoliticus”. 

 

 

 

Jenis 
Pengujian 

Metode Hasil Keterangan 

Makroskopis Secara kasat mata + Sel bakteri berukuran 3-6 mm 

Mikroskopis Pewarnaan Gram - Menunjukkan gram negatif 

Fisiologis  Katalase  

 Oksidase 

 Microbact system 

+ 

+ 

+ 

Katalase positif 

Oksidase positif 

98 % species Vibrio alginoliticus 



 
 

 

4.2 Fase-Fase Pertumbuhan Bakteri 

Pengamatan fase-fase pertumbuhan bakteri dilakukan adalah untuk 

mengetahui pada jam ke berapakah akan terjadi fase eksponensial yang akan 

dipanen untuk mendapatkan sampel metabolit primer dan sekunder. Grafik 

pertumbuhan bakteri Vibrio alginoliticus tersaji dalam Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 9. Kurva Pertumbuhan Vibrio Alginoliticus 

Dari grafik yang terlihat dalam Gambar 9, menunjukkan bahwa fase 

eksponensial ditunjukkan pada jam ke 19. Sehingga pada kedua jam tersebut 

dilakukan pemanenan bakteri dimana metabolit primer dan sukunder dipanen 

dengan menggunakan media TCBS. Fase eksponensial dipilih karena pada fase 

ini, terjadi pertumbuhan yang optimal dari bakteri Vibrio alginoliticus. Pemanenan 

metabolit primer dilakukan untuk mengetahui senyawa bioaktif yang diproduksi 

didalam sel bakteri Vibrio alginoliticus. Sementara metabolit sekunder dipanen 

karena bakteri melepaskan atau membuang metabolit yang didalamnya terdapat 

bioaktif keluar menuju media pertumbuhannya. Untuk itulah dilakukan 

pemanenan sel bakteri dan media pertumbuhan, untuk mendapatkan metabolit 

49 



 
 

 

primer dan sekunder bakteri Vibrio alginoliticus yang selanjutnya  digunakan 

pada tahapan uji cakram. 

 

4.3 Aktivitas Antibakteri dengan Metode Cakram 

4.3.1 Metabolit Primer 

Sampel metabolit primer berupa whole sel bakteri yang dilisiskan dan 

dipanen pada fase eksponensial, selanjutnya diujikan pengaruh aktivitas 

penghambatannya terhadap pertumbuhan bakteri target. Menurut Kunaepah 

(2008), 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. Hasil pengukuran diameter daerah 

hambatan dari metabolit primer  Vibrio alginoliticus  terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Hasil pengukuran diameter daerah hambatan dari metabolit 
primer  Vibrio alginoliticus  terhadap pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi 

 

 

Data yang terlihat pada tabel 6, menunjukkan bahwa metabolit primer 

bakteri Vibrio alginoliticus yang bersimbiosis dengan sponge haliclona sp. 

mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Salmonella 

typhi. 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. Diameter zona hambatan metabolit primer 

bakteri Vibrio alginoliticus terhadap bakteri uji Staphylococcus aureus yaitu 

BAKTERI METABOLIT ZONA HAMBAT (mm) 

Salmonella typhi Primer 10.2 

Staphylococcus aureus Primer 11.8 
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sebesar 11,8 mm. Sementara pada Salmonella typhi memiliki diameter zona 

hambatan sebesar 10,2 mm. Daerah penghambatan metabolit primer bakteri 

Vibrio alginoliticus  terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi 

dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 10. Daerah penghambatan metabolit primer bakteri Vibrio 

alginoliticus  terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 
Salmonella typhi 

 
Gambar 10 menunjukkan bahwa pada pengujian terhadap 

Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi tampak adanya zona bening 

disekitar kertas cakram. Dari gambar ini tampak bahwa dengan sampel metabolit 

primer yang diujikan terhadap Staphylococcus aureus memiliki zona bening yang 

lebih luas dibandingkan dengan Salmonella typhi. Diameter zona penghambatan 

pada metabolit primer terhadap adalah Staphylococcus aureus  11,8 mm, 

sementara terhadap Salmonella typhi diameter zona hambatnya adalah 10,2 

mm.  

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 (Zweig and Whitaker, 1971). Menurut Wibowo et al. (2008) lebar 

daerah hambatan tergantung pada konsentrasi obat yang digunakan. Cakram ini 

Staphilococcus aureus 
Primer  - Vibrio alginoliticus 

Salmonella typhi 
Primer  - Vibrio alginoliticus 
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bisa untuk menggolongkan pengaruh obat antimikroba yaitu sensitif (S), resisten 

(R) dan Intermediate (I). Standart parameter potensi antibiotik 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).  

Adanya zona hambat yang terbentuk dari metabolit primer bakteri Vibrio 

alginoliticus  yang bersimbiosis dengan Haliclona sp. terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus memiliki diameter zona hambatan sebesar 11,8 mm. 

Sementara untuk pengujian terhadap bakteri target Salmonella typhi dengan 

sampel metabolit primer memiliki diameter zona hambatan sebesar 10,2 mm.  

Dari data hasil penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa metabolit primer  bakteri 

Vibrio alginoliticus  yang bersimbiosis dengan Haliclona sp. memiliki daya 

hambat yang “EFEKTIF/KUAT” dalam menghambat pertumbuahan bakteri 

Staphylococcus aureus dan memiliki daya hambat pada tingkat 

“INTERMEDIATE” dalam menghambat pertumbuahan bakteri Salmonella typhi.  

Jika ditinjau dari sifat gram bakteri target, terlihat bahwa bakteri gram 

positif lebih sensitif terhadap bioaktif dari Vibrio alginoliticus simbion sponge 

Haliclona sp. jika dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Hal ini disebabkan 

oleh stuktur penyusun dinding sel bakteri gram positif lebih sederhana sehingga 

memudahkan senyawa antibakteri untuk masuk ke dalam sel dan menemukan 

sasaran untuk bekerja. Sedangkan struktur penyusun dinding sel bakteri gam 

negatif lebih kompleks dan berlapis tiga, yaitu lapisan luar berupa lipoprotein, 

lapisan tengah yang berupa peptidoglikan dan lapisan dalam yaitu 

lipopolisakarida (Pelezar dan Chan, 1986). Dari sinilah sehingga tampak zona 

bening yang lebih luas pada pengujian terhadap bakteri gram positif.  
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Dari hasil penelitian terlihat bahwa dengan sampel berupa metabolit 

primer dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang 

merupakan bakteri gram positif dan bersifat patogen dengan diameter zona 

hambat sebesar 11,8 mm. Bakteri Stapilococcus aureus yang digunakan sebagai 

bakteri target dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 11. Bakteri Staphylococcus aureus sebagai Bakteri Target 

Kelompok Gram Positif 
Bakteri gram positif mengandung 90% peptidoglikan serta lapisan tipis 

asam teikoat dan asam teikuronat yang bermuatan negatif (Medigan et al., 

2000). Dalam upaya mencapai sasaran, senyawa antimikroba dapat menembus 

lipopolisakarida dari dinding sel. Molekul-molekul yang bersifat hidrofilik lebih 

mudah melewati lipopolisakarida dibandingkan dengan yang hidrofobik. Pada 

bakteri gram positif tidak ada lapisan lipopolisakarida sehingga molekul senyawa 

antimikroba yang bersifat hidrofilik maupun yang hidrofobik dapat melewatinya 

(Best, 1999). 

Sementara untuk pengujian daya hambat terhadap gram negatif dengan 

sampel metabolit primer memiliki kemampuan yang tergolong sedang dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella thypi yang bersifat patogen. 

Bakteri Salmonella thypi yang digunakan sebagai bakteri target dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 12. 
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Gambar 12. Bakteri Salmonella thypi sebagai Bakteri Target Kelompok 

Gram Negatif 
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, 

polisakrida dan protein (Madigan et al., 2000). Dalam upaya mencapai sasaran, 

senyawa antimikroba dapat menembus lipopolisakarida dari dinding sel. Molekul-

molekul yang bersifat hidrofilik lebih mudah melewati lipopolisakarida 

dibandingkan dengan yang hidrofobik (Best, 1999).  

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa 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. 

 

4.3.2 Metabolit Sekunder 

Sampel metabolit sekunder berupa media yang dipanen pada fase 

eksponensial, selanjutnya diujikan pengaruh aktivitas penghambatannya 

terhadap pertumbuhan bakteri target. Menurut Kunaepah (2008), metabolit 
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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 eksponensial yaitu 

fase pada saat substrat mulai habis pada lama fermentasi tertentu. Hasil 

pengukuran diameter daerah hambatan dari metabolit sekunder  Vibrio 

alginoliticus  terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Salmonella typhi dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil pengukuran diameter daerah hambatan dari metabolit 
sekunder  Vibrio alginoliticus  terhadap pertumbuhan bakteri 
Stapphylococcus aureus dan Salmonella typhi 

 

 

Data yang terlihat pada tabel 7, menunjukkan bahwa metabolit sekunder 

bakteri Vibrio alginoliticus yang bersimbiosis dengan sponge Haliclona sp. 

memiliki kemampuan sedang dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus 

aureus dan Salmonella typhi. Diameter zona hambatan metabolit sekunder 

bakteri Vibrio alginoliticus terhadap bakteri uji Staphylococcus aureus diameter 

zona hambat sebesar 8,8 mm. Sementara terhadap bakteri uji Salmonella typhi 

memiliki diameter zona hambat sebesar 6,3 mm. Daerah penghambatan 

metabolit sekunder bakteri Vibrio alginoliticus  terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Salmonella typhi dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

BAKTERI METABOLIT ZONA HAMBAT (mm) 

Salmonella typhi Sekunder 6.3 

Staphylococcus aureus Sekunder 8.8 
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Gambar 13. Daerah penghambatan metabolit sekunder bakteri Vibrio 

alginoliticus  terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 
Salmonella typhi 

 
Gambar 13 menunjukkan hasil pengujian sampel metabolit sekunder 

Vibrio alginolitiucus simbion sponege Haliclona sp. terhadap Staphylococcus 

aureus dan Salmonella typhi memiliki diameter zona bening yang sangat kecil 

bahkan hampir tidak terlihat. Meskipun sangat kecil, namun adanya zona bening 

disekitar kertas cakram menandakan bahwa tidak adanya bakteri yang mampu 

tumbuh setelah diinkubasi dikarenakan adanya senyawa antibakteri pada daerah 

tersebut. 

Mengacu pada standart minimum diameter zona hambatan suatu bioaktif 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil pengujian metabolit 

sekunder bakteri Vibrio alginoliticus  yang bersimbiosis dengan Haliclona sp. 

memiliki daya hambat yang “TIDAK EFEKTIF” terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. 

Sama halnya dengan sampel metabolit primer, apabila ditinjau dari sifat 

gram bakteri target, terlihat bahwa bakteri gram positif lebih sensitif terhadap 

bioaktif dari Vibrio alginoliticus simbion sponge Haliclona sp. jika dibandingkan 

dengan bakteri gram negatif. Meskipun tergolong tidak efektif dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri target, namun hasil pengukuran diameter 

zona hambat menunjukkan bahwa bakteri gram positif lebih mudah dihambat bila 

Staphylococcus  aureus 
Sekunder  – Vibrio alginoliticus 

Salmonella  thypi 
Sekunder  – Vibrio alginoliticus 
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dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Menurut Pelezar dan Chan (1993), 

struktur dinding sel bakteri Staphylococcus aureus yang berlapis tunggal dan 

relatif sederhana akan memudahkan masuknya zat-zat yang dapat merusak sel 

bakteri, sedangkan bakteri Salmonella typhi struktur dinding selnya berlapis tiga, 

yang terdiri dari lipopolisakarida, peptidoglikan dan protein. Adanya lapisan ini 

juga menyebabkan dinding sel tidak mudah dipisahkan dari sel bakteri oleh 

enzim pengurai. 

Hasil penelitian secara keseluruhan terhadap aktivitas antibakteri dengan 

metode cakram menunjukkan, bahwa dengan sampel yang berupa metabolit 

primer yang dihasilkan oleh bakteri Vibrio alginoliticus  yang bersimbiosis dengan 

Haliclona sp. memiliki aktivitas daya hambat yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan metabolit sekunder pada kedua jenis bakteri target. Hal ini diduga karena 

pada saat bakteri mengeluarkan metabolit sekunder yang mengandung bioaktif, 

jumlahnya sangatlah kecil. Jumlah bioaktif yang rendah ini diduga karena telah 

digunakan untuk masa pertumbuhan dan pembelahan sel bakteri tersebut. 

Sementara pada metabolit primer yang dihasilkan oleh bakteri Vibrio alginoliticus  

mengandung banyak bioaktif yang digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan 

dan kelangsungan hidupnya. Menurut Suwandi (1999), metabolit sekunder sering 

diproduksi dalam jumlah  besar dan kebanyakan disekresikan ke dalam medium 

biakan. Kebanyakan antibotik merupakan metabolit sekunder. Namun ada pula 

antibiotik yang diproduksi sebagai hasil metabolit primer, sehingga antibiotik 

terbentuk selama fase pertumbuhan organisme, misalnya antibiotik polipeptid 

nisin. Ismet (2007), menambahkan bahwa tinggi rendahnya kemampuan daya 

hambat senyawa bioaktif hasil metabolit dari organisme, sangat tergantung pada 

faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi semua kondisi lingkungan 

yang dominan, termasuk jenis sampel, sedangkan faktor internal meliputi tingkat 

perkembangan organisme dan reproduksi. 
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4.4 Uji SDS-Page 

Sampel metabolit primer yang menunjukkan hasil efektif dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri target menjadi alasan utama dilakukannya uji 

SDS-Page ini. Menurut Sugito et al. (1997), mikroorganisme bersifat antagonis 

terhadap mikroorganisme lain karena menghasilkan antibiotik, bakteriosin, 

siderofor, lisozim, protease, H2O2, atau asam organik sehingga pH pada media 

tumbuh tersebut berubah. Lebih lanjut dijelaskan dari hasil penelitiannya bahwa 

Vibrio sp. yang diisolasi dari Leiognathus nuchalis bersifat antagonis terhadap 

bakteri Pasteurella piscicida karena menghasilkan protein dengan berat molekul 

kurang dari 5 kDa. Protein tersebut diduga bacteriocin atau senyawa serupa 

bacteriocin. Dari sinilah  diasumsikan bahwa senyawa bioaktif yang berada pada 

sampel metabolit primer berasal dari golongan protein. Adapun hasil pengujian 

SDS-Page dapat dilihat pada Gambar 14. 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Hasil Analisis Uji SDS-Page Metabolit Primer Dan Sekunder 

Vibrio alginoliticus. SV= sekunder Vibrio alginoliticus, PV= 
primer Vibrio alginoliticus  dan  M = Marker 

 
 

SV Pv M

130 kDa 

95 kDa 

72 kDa 

55 kDa 

36 kDa 

28 kDa 

17 kDa 

11 kDa 
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Analisa uji SDS-Page dilakukan untuk mengetahui berat molekul dari 

senyawa-senyawa yang terdapat didalam sampel metabolit primer dan metabolit 

sekunder. Seperti yang telah diketahui, sampel-sampel metabolit tersebut berupa 

whole sel bakteri yang dipecah dan media pertumbuhan dari bakteri Vibrio 

alginolyticus. Hasil uji SDS-Page berupa berat molekul senyawa-senyawa dalam 

metabolit primer dan sekunder bakteri Vibrio alginoliticus  yang bersimbiosis 

dengan Haliclona sp. disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Berat molekul matabolit primer dan sekunder dari bakteri Vibrio 
alginoliticus  yang bersimbiosis dengan Haliclona sp. 

No BM (kDa) Metabolit Primer Metabolit Sekunder 
1 107.6754 √  
2 103.3787 √  
3 93.37226 √ √ 
4 84.33435 √ √ 
5 80.96908 √ √ 
6 77.73809 √ √ 
7 74.63602 √ √ 
8 71.65775 √  
9 70.21348  √ 

10 68.79832 √  
11 66.05299  √ 
12 63.41721 √  
13 60.88661 √ √ 
14 58.45699 √  
15 56.12432 √ √ 
16 49.6701 √  
17 47.68807 √ √ 
18 45.78512 √  
19 42.20401 √  
20 40.5199 √ √ 
21 38.90299 √  
22 36.5978 √  
23 34.42921 √  
24 33.05534 √ √ 
25 31.09665  √ 
26 30.4699 √  
27 26.9659 √ √ 
28 24.85674 √  
29 23.86486 √  
30 23.38386  √ 
31 21.55488 √  
32 20.27765 √  
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33 19.86895  √ 
34 17.58405 √  
35 16.54211  √ 
36 15.56191 √  
37 14.63979 √  
38 12.6951 √  
39 11.23518 √  
40 10.56944  √ 
41 9.165441 √  

 
Keterangan: 

 √ = senyawa yang hanya ada di metabolit primer 

 √ = senyawa yang ada di metabolit primer dan sekunder 

 √ = senyawa yang hanya ada di metabolit sekunder 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui adanya senyawa-senyawa penyusun 

metabolit primer dan sekunder melalui berat molekul proteinnya. Tabel 8 

menunjukkan adanya beberapa berat molekul (BM) protein yang terdapat dalam 

metabolit primer namun tidak terdapat pada  metabolit sekunder ataupun hanya 

terdapat dalam metabolit sekunder tetapi tidak terdapat dalam metabolit primer. 

Namun ada pula BM  protein yang sama-sama terdapat dikedua sampel 

metabolit.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan zona hambat yang 

dihasilkan oleh metabolit primer bakteri simbion lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan metabolit sekunder. Dalam uji SDS-Page ini dapat kita lihat bahwa 

terdapat 23 berat molekul (BM) metabolit primer yang tidak dimiliki oleh metabolit 

sekunder. Berat molekul tersebut adalah 107.6754 kDa ; 103.3787 kDa ; 

71.65775 kDa ; 68.79832 kDa ; 63.41721 kDa ; 58.45699 kDa ; 49.6701 kDa ; 

45.78512 kDa ; 42.20401 kDa ; 38.90299 kDa ; 36.5978 kDa ; 34.42921 kDa ;  

30.4699 kDa ; 24.85674 kDa ; 23.86486 kDa ; 21.55488 kDa ; 20.27765 kDa ; 

17.58405 kDa ; 15.56191 kDa ; 14.63979 kDa ; 12.6951 kDa ; 11.23518 kDa ; 

9.165441 kDa. Diduga senyawa-senyawa dari golongan protein inilah yang 
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berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Salmonella typhi. 

Sarkar et al. (2010), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat 

senyawa dari golongan protein yang bersifat antimikrobial. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa senyawa dengan BM 30 kDa, yang terbukti berperan sebagai senyawa 

penghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Dalam penelitian ini juga 

ditemukan pita dengan berat molekul 30 kDa yang hanya terdapat dalam sampel 

metabolit primer dan sampel metabolit primer tersebut telah terbukti dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dari ke 23 BM yang hanya terdapat dalam 

sampel metabolit primer tersebut, salah satu senyawa yang berperan dalam 

penghambatan bakteri patogen adalah senyawa yang diduga sebagai Lectin 

dengan berat molekul 30 kDa. 
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5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bakteri yang bersimbiosis dengan Haliclona sp. dari perairan pulau Gili 

ditemukan spesies Vibrio alginoliticus. 

2. Metabolit primer dari bakteri Vibrio alginoliticus yang bersimbiosis dengan 

sponge Haliclona sp. memiliki kemampuan yang efektif dalam 

menghambat Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambatan 

sebesar 11,8 mm. Sementara terhadap bakteri uji Salmonella typhi 

mampu menghambat dengan diameter zona hambatan 10,2 mm dan 

dikatakan memiliki kemampuan intermediate. 

3. Diduga senyawa bioaktif dari Vibrio alginoliticus yang bersimbiosis 

dengan sponge Haliclona sp. adalah senyawa golongan protein. Salah 

satu senyawa yang berperan dalam penghambatan bakteri target adalah 

senyawa yang diduga sebagai Lectin dengan berat molekul 30 kDa. 

 

5.2 Saran 

 Metabolit primer dari bakteri Vibrio alginoliticus yang bersimbiosis dengan 

sponge Haliclona sp. telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka disarankan untuk: 

1. Penelitian lebih lanjut apakah metabolit yang dihasilkan oleh bakteri sama 

dengan metabolit yang dihasilkan sponge 

2. Penelitian lebih lanjut untuk mengetahui aplikasi sampel terhadap bahan 

pangan dan pengolahannya menjadi bahan baku obat 
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Penimbangan NaCl NaCl dimasukkan dalam erlenmeyer 

Penakaran dan penambahan  aquades Penghomogenan NaCl dan aquades 

Sterilisasi NaFis 0,9% dalam autoklaf NaFis 0,9% steril untuk maserasi 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Pembuata Na-fis Untuk Maserasi 
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Sponge Haliclona sp. segar  Sponge dipotong kecil-kecil 

Sponge dimaserasi dalam 270 ml NaFis 0,9% Sponge ditimbang sebanyak 30 gram 

Lampiran 2. Persiapan Maserasi Sponge Haliclona sp. 
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Dilakukan tahap working dilussion Diambil 10 ml dari maserasi sponge dan  
dimasukkan dalam 90 ml NaFis 

Diambil 1 ml dari working dilussion Dimasukkan dalam tabung reaksi dan dicatat 10-2 

dan dilakukan pengenceran sampai 10-5 

Divortex agar homogen Dari tabung 10-3 – 10-5 diambil 1 ml dan 
 dimasukkan dalam cawan petri secara duplo 

Ditakar media TCBS sebanyak 20 ml Dituang dalam masing-masing cawan, ditunggu mengejel 
dan diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam 

Lampiran 3. Isolasi Bakteri Vibrio alginoliticus 
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Koloni murni diambil untuk tahap Identifikasi bakteri Uji Katalase : koloni ditetesi H2O2 

Uji Oksidase : koloni dioleskan pada paper oksidase Persiapan sumuran Microbact system 

Pelet hasil sentrifuge koloni diambil sebanyak  
1 µL dan dimasukkan dalam sumuran microbact 

Diinkubasi pada suhu 30 °C selama 18 jam 

Dicocokkan warna yang timbul dengan tabel warna 
microbact, dihitung angka oktal dan dimasukkan 

dalam software komputer 

Ditambahkan beberapa pereagen pada 
beberapa sumuran agar dapat bereaksi 

Lampiran 4. Identifikasi Bakteri Vibrio alginoliticus 
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Bakteri Vibrio simbion sponge Haliclona sp. yang ditumbuhkan pada media TCBS 

Bakteri Vibrio simbion sponge Haliclona sp. hasil Isolasi 

Hasil pewarnaan bakteri Vibrio simbion sponge 
Haliclona sp.  dalam pengujian secara mikroskopis 

Hasil pengujian bakteri simbion sponge Haliclona sp. dengan Microbact system 24 E 

Lampiran 5. Gambar Hasil Identifikasi Bakteri Simbion Sponge Haliclona sp. 
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Memasukkan Separating gel dan Stacking gel Dimasukkan sisir pembentuk sumur pada  
Stacking gel sebelum mengejel 

Preparasi dan labeling sampel Sentrifuge sampel dengan kecepatan 
4500 rpm suhu 37 °C selama 15 menit 

Diambil supernatant dan ditambah RSB 
(1:1), kemudian dipanaskan selama 2 menit 

Dimasukkan rangkaian alat SDS 

Ditambahkan Running Buffer Dituangkan sebanyak 1 liter 

Lampiran 6. Uji SDS-Page 
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Pencatatan urutan sampel Penginjekkan sampel sebanyak 18 
µL pada tiap sumuran 

Penginjekkan sesuai urutan sampel Sumuran yang telah terisi sampel 

Pemasangan tutup alat untuk 
dicolokkan pada voltase 

Digunakan voltase 120 V selama 90 
menit 

Diangkat gel dari chamber pelan-pelan Dilanjutkan dengan perendaman didalam 
larutan staining dan destaining untuk 

mewarnai pita protein 
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Lampiran 7. Hasil Identifikasi pada Microbact System 24 E 
 

Kandungan Biokimia Simbion Haliclona 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 - 
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Lampiran 8. Hasil Perhitungan Bakteri Vibrio alginolyticus setiap 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 
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Lampiran 9. Tabel Pencocokan Warna Hasil Pengujian Microbact System 
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Lampiran 10. Prosedur dan Hasil Uji SDS-Page 
 
 Preparasi  

- Sampel metabolit primer dan sekunder : masing-masing 100 mL, 

disentrifuge 4500 rpm pada suhu 37 0C selama 15 menit.  

- Supernatan yang didapat digunakan sebagai sampel uji 

- Stacking gel dan separating gel (12,5%), komposisi pembuatannya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini 

Komposisi Stacking Gel dan Separating Gel (12,5%) 

No. Komposisi Separating gel 
(gel bawah)(µL) 

Stacking gel 
(gel atas)(µL) 

1. Acrylamid 30% 4126 515 
2. Tris Cl 1,5 M pH 8,8 2500 - 
 Tris Cl 1,5 M pH 6,8 - 625 

3. H2O 3270 1325 
4. SDS 10% 100 25 
5. Amonium Persulfat 10% 100 7,5 
6. TEMED 20 5 

 
- RSB (Reducing Sample Buffer) : 1 mL Tris Cl pH 8,8; 0,8 mL Gliserol; 1,6 

mL SDS 10%; 0,4 Merkaptoetanol; 0,2 mL bromopenol blue 

dihomogenkan, kemudian ditambahkan 0,8 mL aquades, dihomogenkan. 

- Marker yang digunakan adalah Prenstain Protein Ladder 

- Running buffer : 3,03 gr Tris Base + 14,2 gr Glisin dilarutkan dalam 700 

mL aquades kemudian dicek pH 8,8. Setelah itu ditambahkan 1 gr SDS, 

dihomogenkan dan ditambah aquades sampai volumenya 1 L. 

- Larutan staining : 0,1 gr coomasive blue R 0,1 %; 40 mL metanol 40 %; 

10 mL Asam Glasial 10 % dihomogenkan kemudian ditambahkan 

aquades sampai volume 100 mL. 

- Larutan destaining : 20 mL Metanol 20%; 10 mL Asam Glasial 10%, 

dihomogenkan, kemudian ditambahkan aquades sampai volume 100 

mL. 
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 Prosedur kerja : 
- Supernatan dari metabolit primer dan sekunder, masing-masing diambil 

sebanyak 20 µL.  

- Ditambahkan RSB sebanyak 20 µL (1:1), kemudian dipanaskan dalam air 

mendidih selama 5 menit. RSB dan pemanasan berfungsi untuk memutus 

ikatan peptida. 

- Dimasukkan sebanyak 18 µL ke dalam sumuran gel (stacking gel) dan di 

running 120 volt selama 90 menit. 

- Direndam dalam larutan staining sambil dishaker ± 2 jam. 

- Dicuci dengan larutan destaining dengan cara direndam selama 1,5 jam. 

- Didapatkan pita protein dalam gel. 

 Analisis data : 
- Ditentukan Jarak tracking (Rf) =  

 

- Dibuat kurva dari marker dan didapatkan persamaan linier : 

 Log BM = persamaan linier dari kurva marker 

 BM       = 10log BM 

Berat Molekul 
 Marker (Prestain Protein Ladder) 

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 

 
Dibuat kurva linier dengan sumbu x = log BM dan y = Rf sebagai berikut : 

 
 

 

 

 

Jarak tracking pita 
(mm) 
Jarak tracking gel 
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Didapatkan persamaan y = -0,744x + 1,604 dengan R2 = 0,955 untuk 

menghitung log BM sampel dan BM sampel dengan persamaan 10log BM : 

 Metabolit Primer Vibrio alginoliticus simbion sponge Haliclona sp. 
 

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 

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 
71.65775 17 1.855263 0.223684 
68.79832 18 1.837578 0.236842 
63.41721 20 1.802207 0.263158 
60.88661 21 1.784522 0.276316 
58.45699 22 1.766836 0.289474 
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 
17.58405 51.5 1.245119 0.677632 
15.56191 54.5 1.192063 0.717105 
14.63979 56 1.165535 0.736842 

12.6951 59.5 1.103636 0.782895 
11.23518 62.5 1.05058 0.822368 
9.165441 67.5 0.962153 0.888158 
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 Metabolit Sekunder Vibrio alginoliticus simbion sponge Haliclona sp.  

 
BM(kDa) Jarak 

Tracking  
Log BM Rf 

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 
70.21348 17.5 1.84642 0.230263 
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 
26.9659 41 1.430815 0.539474 

23.38386 44.5 1.368916 0.585526 
19.86895 48.5 1.298175 0.638158 
16.54211 53 1.218591 0.697368 
10.56944 64 1.024052 0.842105 
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