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THE ADDITION OF EDTA (ethylenediaminetetraacetic
acid) WITH EGG WHITE LYSOZYME EXTRACTS AS
THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY ON Salmonella sp

and Staphylococcus aureus

ABSTRACT

Dilla Melani1, Lilik Eka Radiati 2 dan Imam Thohari2

1Student ofAnimal Husbandry Faculty,
Brawijaya University, Malang

2Lecturer of Animal Husbandry Faculty,
Brawijaya University, Malang

The purpose of this research to find out the effect of lysozyme
extract with EDTA as antimicrobial again Salmonella sp and
Staphylococcus aureus. This study used experimental method
(4x3) by 3 concentrations. The treatment of the concentration
of  lysozyme  extract with EDTA that consists of 3 levels, they
were 5 mg/ml , 7mg/ml and 9mg/ml.The observations were
conducted by analyzed the quality of the microorganism and
pH value. The results of this study showed that the addition of
lysozyme extracts with EDTA gave a significant effect on
antimicrobial activity. The measured variable is the growth
area of the minimum inhibitory concentration of bacteria that
exist around a paper disk diameter of clear area.The results
showed that the addition of lysozyme extracts with inhibition
zone of S. aureus was highly significant. As well as inhibition
zones on Salmonella sp significant effect.

Keywords : lysozyme, antimicrobial, microorganism
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RINGKASAN
Pengambilan data penelitian telah dilaksanakan di

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan
dan Laboratorium Epidemiologi Universitas Brawijaya
Malang pada bulan April-Mei 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH pada
bahan ekstraksi lisozim putih telur sebagai antimikroba dan
penambahan EDTA pada ekstrak lisozim putih telur sebagai
antimikroba terhadap bakteri Salmonella sp dan
Staphylococcus aureus. Manfaat penelitian ini sebagai bahan
informasi, masukan, dan  dalam penambahan EDTA pada
ekstrak lisozim putih telur dengan konsentrasi dan tingkat
keasaman terbaik.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bakteri uji Salmonella sp dan S.aureus. Bahan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah lisozim putih telur yang telah
ditambahkan EDTA, kemudian dihitung kadar hambat
minimum dengan mengukur terbentuknya daerah hambatan
pertumbuhan bakteri yang ada disekitar kertas disk berupa
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ukuran diameter daerah jernih serta tingkat keasaman pada
bahan ekstraksi dengan menggunakan pH meter. Metode
penelitian adalah percobaan dengan 4 perlakuan lisozim
dengan EDTA yaitu 1:0,1:1,1:2,2:1 mg/ml. Masing-masing
perlakuan diulang sebanyak 3 kali.Variabel yang diukur
adalah daerah kadar hambat minimum pertumbuhan bakteri
yang ada disekitar kertas disk berupa ukuran diameter daerah
jernih dan tingkat keasaman (pH) pada bahan ekstraksi lisozim
putih telur.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat keasaman (pH)
L0 dan L1 cenderung lebih asam dibandingkan L2 dan L3

dengan pada perlakuan terbaik pada L3 sebesar 4,817 ± 0,05,
karena variasi konsentrasi yang digunakan menghasilkan
respon yang berbeda-beda. Perlakuan L3 dengan konsentrasi 9
ml/mg terhadap S. aureus menghasilkan kekuatan antibakteri
dengan kekuatan sedang karena zona hambat yang terbentuk
sebesar 9,60± 0,26 mm, sedangkan pada L2 dengan konsentrasi
7 mg/ml terhadap S. aureus menghasilkan kekuatan antibakteri
yang kuat karena zona hambat yang terbentuk sebesar10,13±
0,25 mm. Perlakuan L3 dengan konsentrasi 7 ml/mg terhadap
Salmonella sp menghasilkan kekuatan antibakteri dengan
kekuatan sedang karena zona hambat yang terbentuk
sebesar10,53± 0,53 mm dan perlakuan L2 dengan konsentrasi
7 mg/ml terhadap Salmonella sp menghasilkan kekuatan
antibakteri yang kuat karena zona hambat yang terbentuk
sebesar 12,92± 0,21 mm.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlakuan pada
tingkat keasaman (pH) dan konsentrasi jenis garam
berpengaruh terhadap bahan ekstraksi lisozim putih telur.
Penambahan EDTA pada ekstrak lisozim putih telur mampu
digunakan sebagai antimikroba terhadap bakteri Salmonella sp
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dan S.aureus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
disarankan bahwa untuk mendapatkan zona hambat terbaik
pada pengaplikasian ekstrak lisozim yang telah ditambahkan
EDTA dapat dilakukan dengan pemberian konsentrasi 7
mg/ml.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan makanan, selain merupakan sumber gizi

bagi manusia juga merupakan sumber makanan bagi

mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme dalam

bahan pangan dapat menyebabkan perubahan yang

menguntungkan seperti perbaikan bahan pangan secara

gizi, daya cerna ataupun daya simpannya, selain itu

pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan juga

dapat mengakibatkan perubahan fisik atau kimia yang

tidak layak dikonsumsi. Usaha untuk mencegah

timbulnya kerusakan produk pangan pada umumnya

menggunakan bahan pengawet alami.

Lisozim pada putih telur merupakan salah satu

alternatif pengawet alami yang biasa digunakan untuk

pengawetan makanan karena kemampuannya sebagai

antibakteri. Lisozim merupakan enzim yang berukuran

relatif kecil, berbentuk monomerik yaitu terdiri dari 129

asam amino dengan BM 14600 serta dapat

menghidrolisis ikatan β – 1,4 Nac-N- Asetil yang melisis
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sel bakteri gram positif, namun spektrum lisis dari

lisozim hanya terbatas bekerja terhadap gram positif.

Pemanfaatan lisozim agar dapat bekerja dengan efektif

pada bakteri gram negatif, maka lisozim ditumbuhkan

dengan bahan perusak membran seperti detergen dan

chelator.

Bahan chelator yang biasa digunakan salah

satunya adalah ethylendiaminetetraacetic acid (EDTA)

yang mempunyai sifat antimikroba melalui

penghambatan avaibilitas kation dan dapat

mendestabilisasi membran sel bakteri melalui

pembentukan kompleks kation divalent yang bekerja

sebagai jembatan garam diantara membran

mikromolekul, seperti lipopolisakarida yang banyak

ditemukan di bakteri gram negatif. Perlakuan

penambahan EDTA pada lisozim diharapkan bisa

memperluas spektrum lisozim, sehingga lisozim tidak

hanya bekerja pada bakteri gram positif tetapi juga pada

gram negatif, hal ini yang mendasari pentingnya

penelitian ini dilakukan dalam upaya mendapatkan

informasi tentang kemampuan lisozim putih telur yang



3

telah ditambahkan dengan EDTA sebagai antimikroba

terhadap bakteri Salmonella sp dan S. aureus.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah

bagaimana pengaruh tingkat keasaman (pH) dan

konsentrasi jenis garam terhadap bahan ekstraksi lisozim

putih telur serta kemampuan penambahan EDTA pada

ekstrak lisozim putih telur sebagai antimikroba terhadap

bakteri Salmonella sp dan S. aureus.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

tingkat keasaman (pH) dan konsentrasi jenis garam

terhadap bahan ekstraksi lisozim putih telur serta

kemampuan penambahan EDTA pada ekstrak lisozim

putih telur sebagai antimikroba terhadap bakteri

Salmonella sp dan S.aureus.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

a. Sebagai bahan informasi, masukan, dan

pertimbangan lebih lanjut dalam penambahan
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EDTA pada ekstrak lisozim putih telur sebagai

antibakteri terhadap bakteri Salmonella sp dan

S.aureus.

b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan

dan sumber informasi penelitian untuk semua

pihak yang terkait.
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1.5 Kerangka Pikir

Penggunaan lisozim putih telur secara efisien

dan memiliki aktivitas antimikroba yang tinggi

dibutuhkan metode yang salah satunya adalah metode

dengan menggunakan silica (SiO2). Interaksi antara SiO2

dan lisozim terjadi melalui partikel SiO2 yang memiliki

muatan negatif, sedangkan lisozim yang terdiri dari 129

asam amino yang mempunyai muatan positif sehingga

kedua senyawa ini biasa mengikat ( Shareghi, Farhadian,

dan Salavati, 2012). Penambahan NH4Cl pada proses

ekstraksi juga mempengaruhi ekstraksi lisozim. Setiap

garam mempunyai komponen basa dan komponen asam.

Pada konsentrasi rendah ion-ion garam akan melingkupi

molekul protein dan mencegah bersatunya molekul ini

sehingga protein melarut, hal ini disebut Salting In.

peningkatan konsentrasi NH4CL dapat menurunkan

interaksi antara lisozim dan protein serta meningkatkan

efisiensi ekstraksi lisozim.

Lisozim dari telur ayam merupakan suatu enzim

yang dapat menghancurkan dinding sel dari kelompok

tertentu dari bakteri gram positif. Bakteri gram negatif
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resisten terhadap lisozim disebabkan pembungkus yang

kompleks dari bakteri gram negatif (Cegielska et al.,

2003). Lisozim agar dapat bekerja dengan efektif pada

bakteri gram negatif, maka lisozim ditambahkan dengan

bahan perusak membran seperti detergen dan chelator.

Salah satu bahan chelator adalah EDTA

(etylenediaminetetraasetic acid) yang mempunyai sifat

antimikroba melalui penghambatan avaibilitas kation dan

dapat mendestabilisasi membran sel bakteri melalui

pembentukan kompleks kation divalent yang bekerja

sebagai jembatan garam diantara membran

makromolekul, seperti Lipopolisakarida yang banyak

ditemukan di bakteri gram negatif. Perlakuan tersebut

dapat memperluas spektrum lisozim, sehingga lisozim

tidak hanya bekerja pada bakteri gram positif tetapi juga

pada gram negatif (Padgett, Han, dan Dawson, 1998).

Pencampuran lisozim dengan EDTA menggunakan

metode Freeze drying bertujuan untuk meningkatkan

konsentrasi protein dan aktivitas enzim.
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1.6 Hipotesis

1. Tingkat keasaman (pH) dan konsentrasi jenis

garam akan berpengaruh pada bahan ekstraksi

lisozim putih telur.

2. Perlakuan penambahan EDTA pada lisozim putih

telur akan berpengaruh memperluas spektrum

lisozim, sehingga lisozim tidak hanya bekerja

pada bakteri gram positif (S.aureus) tetapi juga

pada gram negatif (Salmonella sp).

3. Penggunaan putih telur sebagai alternatif yang

dapat digunakan sebagai bahan pengawet pangan,

khususnya pada produk asal ternak dengan tujuan

mencegah kontaminasi atau kerusakan pangan

oleh bakteri pathogen sehingga dapat

mempertahankan keamanan pangan produk.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Putih Telur
Putih telur terdiri atas 12% protein dan 88% air.

Komposisi asam amino pada putih dan kuning telur
merupakan sumber berharga dari asam amino esensial.
Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak
dapat terbentuk oleh tubuh ( Buckle, Edward, Fleet and
Wooton., 1987). Putih telur tersusun atas empat lapisan
yang berbeda yaitu lapisan encer luar (hampir dekat
dengan membran luar kerabang) sebesar 23%, lapisan
kental luar sebesar 57% lapisan encer dalam sebesar 19%
dan lapisan kental sebesar 11% dengan chalaziferus.
Perbedaan kekentalan ini disebabkan oleh perbedaan
kandungan air pada masing-masing lapisan tersebut.
Warna jernih atau kekuningan putih telur disebabkan
oleh pigmen ovoflavin. Kandungan air dari putih telur
lebih banyak dibandingkan dengan bagian lainnya
sehingga selama penyimpanan bagian inilah yang paling
mudah rusak. Kerusakan ini terjadi karena keluarnya air
dari serabut ovomucin yang berfungsi sebagai pembentuk
struktur putih telur (Brock and Madigan., 1991).
2.1.1 Protein Putih Telur

Protein di dalam putih telur merupakan salah satu
komponen yang terdapat dalam jumlah besar. Beberapa
jenis protein yang terdapat dalam jumlah besar. Beberapa
jenis protein yang dikenal antara lain adalah ovalbumin,
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konalbumin, ovomusin, globulin, ovomukoid,
flavoprotein, ovoglikoprotein, ovomakroglobulin,
ovoinhibitor dan avidin. Komponen protein putih telur
yang lain meliputi : flavoprotein (8%), ovoglikoprotein
(5%), ovomakaroglobulin (5%), ovoinhibitor (1%) dan
avidin (0,5%) (Brock et al., 1991).

Pengetahuan komposisi kimia telur dan sifat-sifat
fisikokimianya akan berguna untuk menduga perubahan-
perubahan yang terjadi pada telur selama penyimpanan,
pengawetan, pengeringan dan pendinginan telur.
Perubahan- perubahan komponen telur akan
mencerminkan hilangnya fungsi dan keatifan bagian-
bagian telur, seperti albumin untuk pengembang (daya
buih) dan kuning telur utuk penstabil buih (Ibrahim et al.,
1991).
2.1.2 Karakteristik Lisozim

Lisozim merupakan protein globular, kira-kira
berukuran 14,4 kDa. Lisozim terbentuk dari rantai
polipeptida tunggal yang terdiri dari 129 asam amino,
lisin pada N-akhir dan leusin pada C-akhir. Molekul
lisozim terdiri dari empat ikatan disulfida (S – S), hal ini
yang menyebabkan lisozim stabil pada suhu tinggi,
bersama dengan enam bagian helix. Molekul enzim
merupakan komplek padat di dalam bentuk yang sama
pada senyawa yang berbentuk ellips dengan protein lain
dan dimensi berukuran 4,5 x 3,0 x 3,0 nm (Lesnierowski,
Kijowski, and Stangierski., 2003).
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Peningkatan pH albumin dari 7,5 – 9,5
mengakibatkan lisozim menjadi inaktif (Ibrahim et al.,
1994). Pada kisaran pH 5,0 – 9,0 lisozim berada dalam
bentuk dimmer dan bersifat reversible, dan sisi aktifnya
terbentuk dalam dimerisasi jenis ini (Kubiak, and
Mulheran. 2008).

Pada penyimpanan putih telur, terjadi peningkatan
pembentukan lisozim dalam bentuk dimer yang bersifat
irreversible. Masih belum jelas bahwa aktivitas enzimatis
dari lisozim mempunyai peran besar terhadap
penyembuhan terhadap infeksi, karena aktivitas lisis
lisozim tidak membunuh bakteri yang tetap dalam
kondisi fisiologis, tekanan osmotik seimbang (Ibrahim et
al., 1996b). Selain itu interrelationship antara elemen
struktural dan fungsinya terhadap sifat antimikroba atau
fungsi biologis lisozim  fungsional belum dipahami
sepenuhnya.

2.1.3 Kerja Lisozim
Lisozim sebagai enzim dapat melisis dinding sel

bakteri gram positif tertentu, dengan cara memutar ikatan
antara Asam N-acenilmuramic dan N-antiglukosamin
dalam peptidoglikan yang ada pada dinding sel bakteri
(Ibrahim et al., 1996b).

Lisozim juga mempunyai kemampuan untuk
menginaktifasi virus tertentu, tanpa memperhatikan
aktifitas enzimnya melalui pembentukan komplek yang
tidak larut (Hasselberger et al., 2002). Aktifitas
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antimikroba dari lisozim dapat dirubah menjadi aktif
terhadap bakteri gram negatif melalui genetik peptide
hidrofobik ke terminal C lisozim (Ibrahim et al., 1994),
atau melalui modifikasi kimia terhadap residu lisis
dengan asam lemak jenuh (Ibrahim et al., 1991).

Peningkatan sifat hidrofobisitas permukaan
lisozim berkaitan dengan perubahan konformasi yang
berperan dalam peningkatan aktifitas antimikroba pada
lisozim yang telah dimodifikasi (Ibrahim et al., 1996b).
Jika residu lisis dari lisozim bereaksi dengan aldehid
fenolik, fenilaldehid, maka molekul lisozim mengalami
perubahan konformasi dan aktifitas antimikrobanya
meningkat baik terhadap bakteri gram positif maupun
bakteri gram negatif (Ibrahim et al., 1994).

2.2 Antimikroba
Antimikroba sebagai zat yang dapat mengganggu

pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Berdasarkan
aktivitasnya, zat antibakteri dibedakan menjadi dua, yaitu
yang memiliki aktivitas membunuh yang dikenal dengan
bakterisidal seperti penisilin dan yang memiliki aktivitas
menghambat pertumbuhan atau yang biasa dikenal
sebagai bakteristatik (Ibrahim,1996b). Mekanisme
penghambatan pertumbuhan mikroba oleh senyawa
antimikroba ada beberapa macam, antara lain: (1)
menghambat sintesis dinding sel, (2) menghambat
keutuhan permeabilitas membran sitosplasma, sehingga
terjadi kebocoran zat antinutrisi di dalam sel, (3)
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menghambat sintesis protein yang menyebabkan
kerusakan total sel (Lay dan Hastowo,1992). Menurut
Ibrahim et al., (1991), cakupan bakteri yang dapat
dipengaruhi oleh zat antimikroba disebut dengan
spektrum aksi antimikroba. Berdasarkan spektrum
aksinya, zat antimikroba dibagi menjadi tiga, yaitu (1)
spektrum yang sangat terbatas yaitu zat antimikroba yang
efektif melawan suatu spesies tertentu, (2) spektrum
terbatas yaitu zat antimikroba yang efektif melawan suatu
spesies sebagian bakteri gram positif- negatif atau gram
negatif, (3) spektrum luas yaitu zat antimikroba yang
efektif melawan bakteri gram negatif dalam cangkupan
luas (Pelczar, 1988).

2.3 Peranan EDTA
Asam etilen diamin tetra asetat atau yang lebih

dikenal dengan EDTA, merupakan salah satu jenis asam
amina polikarboksilat yang seringkali digunakan sebagai
titran dalam titrasi kompleksometri. EDTA sebenarnya
adalah ligan seksidentat yang dapat berkoordinasi dengan
suatu ion logam lewat kedua nitrogen dan keempat gugus
karboksil-nya atau disebut ligan multidentat yang
mengandung lebih dari dua atom koordinasi per molekul,
misalnya asam 1,2-diaminoetanatetraasetat
(asametilenadiamina tetraasetat,) yang mempunyai dua
atom nitrogen – penyumbang dan empat atom oksigen
penyumbang dalam molekul (Virginia et al.,1989).
Berikut adalah gambar struktur EDTA.
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Gambar 1. Struktur EDTA

Penambahan EDTA dalam lisozim merupakan
agen antimikroba karena terjadi penghambatan nutrisi.
Adanya penghambatan nutrisi ini sebagai antimikroba
berdasarkan sistem buffer (Stevens, Sheldon, and
Klaenhamnner,1991).  Sistem buffer yaitu suatu kondisi
akibat penghambatan kebutuhan nutrisinya yang
mencegah perbaikan selnya. Selain itu, sel-selnya berada
pada fase log atau stationary sehingga dapat sebagai
antibakteri dalam produk pangan.

Penambahan EDTA dalam lisozim bertujuan
untuk meningkatkan spektrum antibakteri terhadap
bakteri gram negatif. EDTA dapat membentuk kompleks
dengan lisozim. EDTA bekerja pada membran sel bakteri
dengan cara mendestabilisasi membran sel sehingga
dapat membantu lisozim dalam melisis sel bakteri
(Kyung, Aubrey, Medonca, and Ahn., 2010).
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2.4. Mikroba Uji
2.4.1 Salmonella sp

Salmonella sp bersifat gram negatif, tidak
berbentuk spora, berbentuk batang dengan panjang 2-5
µm, dapat menfermentasi glukosa dan biasanya disertai
dengan pembentukan gas. Bakteri gram negatif memiliki
struktur dinding yang lebih tipis dari bakteri gram positif
tetapi memiliki dinding sel yang berlapis tiga dengan
ketebalan 10-15 nm. Komposisi didnding sel gram
negatif terdiri atas lipid (11-22%) dan peptidoglikan
(10% dari berat kering) yang berada dalam lapisan
sebelah dalam dinding sel (Lay dan Hastowo, 1992).
Salmonella sp merupakan mikroba yang paling banyak
terdapat pada telur, sehingga digunakan sebagai uji
mikroba kontaminan pada telur (Buckle et al.,1991).
Sumber utama Salmonella sp yaitu pada telur segar yang
belum mengalami pengolahan. Banyak penelitian yang
menyatakan bahwa kontaminasi Salmonella sp pada telur
terjadi saat bakteri menginfeksi jaringan reproduksi ayam
betina dan kerabang telur. Komponen telur yang kaya
akan nutrisi dapat juga menjadi penyebab kontaminasi
pada telur ( Supandi, 1999).

Masuknya salmonella sp ke dalam telur melalui
dua cara yaitu secara langsung (vertikal) melalui kuning
telur dan albumen (putih telur) dari ovary induk telur
yang teinfeksi salmonella sp sebelum telur tertutup oleh
kerabang telur. Cara kedua yaitu secara horizontal, yaitu
salmonella sp masuk melalui pori-pori kerabang setelah
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telur tertutup kulit. Beberapa penelitian sebelumnya
salmonella entertidis biasanya mengkontaminasi secara
vertikal, sedangkan salmonella lain secara horizontal (
Winarno, 1983). Pada penelitian ini, lisozim jika
ditambahkan dengan asam lemak atau peptida hidrofobik
dapat merubah lisozim menjadi agent antibakteri yang
potensial terhadap Salmonella sp. Aktivitas bakteriolitik
lisozim terhadap bakteri Gram negatif melalui perusakan
fungsi antara gugus fosfat dari fosfolipid dengan
lipopolisakarida di membran luar  bakteri Gram negatif
(Ibrahim et al., 1994).

2.4.2 Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus merupakan salah satu

bakteri gram positif, dapat tumbuh pada aw 0,86 dan
mempunyai aw optimum pada 0,990-0,995 dengan suhu
optimum pertumbuhannya adalah 35-380C. Bakteri gram
positif ini tumbuh secara anaerobik fakultatif, tidak
berkapsul, tidak motil dan tidak membentuk spora.
Kumpulan sel-selnya menyerupai buah anggur (Winarno,
1983).

Staphylococcus aureus adalah organisme yang
biasanya terdapat di berbagai bagian tubuh manusia
termasuk hidung,tenggorokan, dan kulit. Bakteri ini
mempunyai sifat mudah mengkontaminasi makanan.
S.aureus memproduksi enterotoksin yang dapat
menyebabkan keracunan. Terdapat enam macam
enterotoksin yang di produksi dalam makanan yaitu
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enterotoksin A, B, C1, C2 , D, dan E. Enterotoksin A
paling banyak ditemui sebagai penyebab keracunan
makanan dengan akibat terjadinya inflamasi pada
kelenjar usus atau gastroenteritis (Supandi, 1999).
Menurut Ibrahim et al.,(1991), perbedaan dalam struktur
dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif adalah
komposisi dinding sel, didalam bakteri gram positif
memiliki kandungan lipid rendah, sedangkan bakteri
gram negatif memiliki kandungan lipid tinggi karena
lapisan membran luar di dalam bakteri gram negatif
terdiri dari peptidoglikan yang menyebabkan dinding
gram negatif kaya akan lipida yaitu 11-22%
(Ibrahim,1996b).

2.5 Uji Aktivitas Antimikroba
Terdapat dua cara pengujian antibakteri yaitu

teknik dilusi dan teknik difusi (Pelczar,1988). Teknik
dilusi yaitu dengan mencampur zat antibakteri dengan
medium ruang kemudian diinokulasi dengan bakteri uji.
Dasar pengamatannya adalah melihat tumbuh tidaknya
bakteri tersebut. Ada dua teknik dilusi, yaitu cara
penipisan lempeng agar dan cara pengenceran tabung.
Pada teknik difusi, zat yang akan ditentukan aktivitas
antibakterinya berdifusi pada lempeng agar yang telah
ditanami bakteri. Dasar pengamatannya adalah ada atau
tidaknya zona hambatan pertumbuhan bakteri. Teknik
difusi ini ada 3 macam cara, yaitu cara parit (ditch), cara
lubang/cawan (hole) dan cara cakram (disc).
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Penelitian ini menggunakan cara cakram (disc).
Kelebihan cara ini adalah jumlah larutan antibakteri biasa
diatur sesuai dengan kapasitas kertas cakram, diameter
dan ketebalannya. Kekurangannya adalah bila komposisi
serat kertasnya heterogen, dapat menyebabkan variasi
difusi zat antibakteri sehingga diameter zona
hambatannya dapat bervariasi. Pada pemilihan jenis
kertas, sifat kapileritas sangat penting untuk diperhatikan,
karena mempengaruhi laju dan kualitas difusi.

Ketentuan kekuatan antibiotik-antibakteri antara
lain, daerah hambatan 20 mm atau lebih berarti sangat
kuat, daerah hambatan 10-20 mm berarti kuat, daerah
hambatan 5-10 mm berarti sedang, dan daerah hambatan
5 mm atau kurang berarti lemah (Pelczar, 1988).
Ditambahkan oleh Wiryawan el al., (2003), daya
antibakteri berdasarkan diameter zona hambat, terdiri
dari: sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (
zona hambat 10-20mm), sedang (zona hambat 5-10mm)
dan lemah (zona hambat kurang dari 5 mm). suatu
antibakteri dikatakan mempunyai aktivitas yang tinggi
bila kadar hambat minimum terjadi pada kadar yang
rendah tetapi mempunyai daya hambat yang tinggi.
Pertumbuhan mikroba makroskopik dapat dilihat dalam
batas 10-6 sampai 10-7.

2.6 Silica (SiO2)
Metode yang digunakan untuk ekstraksi lisozim

putih telur ayam dengan metode adsorpsi silica (SiO2)
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dapat diterapkan karena berbasis teknologi tepat guna
dan dapat mengekstrak lisozim secara efisien
menghasilkan aktivitas antibakteri yang tinggi. Menurut
Suparyono (2009), metode adsorpsi ini didasarkan pada
adsorpsi protein pada permukaan bermuatan positif yang
utamanya digerakkan oleh daya elektrostatik, metode ini
sangat tergantung pada kekuatan ionik.

Silica merupakan senyawa logam oksida yang
banyak terdapat di alam, namun keberadaannya di alam
tidak dalam kondisi bebas melainkan terikat dengan
senyawa lain baik secara fisik maupun kimia. Silica
memiliki sifat hidrofilik atau hidrofobik sesuai dengan
struktur atau morfologinya (Suparyono, 2009). Mayoritas
silica merupakan atom yang berbentuk hidral yaitu atom
“Si” ditengah kemudian dikelilingi dua atom oksigen,
yang mempunyai rumus kimia SiO2.
2.6 Peranan pH

Tingkat keasaman (pH) putih telur segar yang
baru keluar dari tubuh induk yaitu 7,6, sedangkan pH
kuning telur 6,0 (Lay dan Hastowo, 1992). Telur saat
baru keluar dari induknya, pH telur sekitar 7,6. Setelah
penyimpanan kira-kira satu minggu lamanya pada suhu
ruang, nilai pH ini menyebabkan serabut ovomucin
menjadi rusak sehingga terjadi pengenceran lisis telur
dalam kondisi segar sekitar 7,8 dan meningkat selama
penyimpanan hingga 9,7. Peningkatan pH disebabkan
hilangnya CO2 saat proses penguapan membran dan pori-
pori pada kerabang telur. Hasil biologis pada kuning telur
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menjadikan telur lebih bersifat alkali (Lesnierowski, et
al., 2003). Ditambahkan Brock et al. (1991),
peningkatan pH telur (mencapai 9,0) akan
mengakibatkan terjadi ikatan kompleks ovomucin-
lysozime yang menyebabkan putih telur menjadi encer
dan akan memecah protein globulin putih, sehingga akan
menurunkan kemampuan untuk mengikat udara dalam
pembentukan buih.
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BAB III
MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium

Teknologi Hasil Ternak dan laboratorium Epidemiologi
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, pada
bulan April- Mei 2013.

3.2 Materi Penelitian
3.2.1 Bakteri Uji

koloni bakteri Salmonella sp dan S. aureus
didapat dari koleksi bakteri dari laboratorium LSIH-UB.
3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah aquades, putih telur, Buffer Pepton Water (Oxoid
Ltd, NH4Cl  (0.1 M,), Buffer Phosphat (Na2HPO4) 0,1 N,
Silica (SiO2) 1,702 gr, EDTA
(ethylenediaminetetraacetic acid) 2,23 gr (Merck),
Nutrient broth (Oxoid Ltd,Inggris), NaCl 0,15 M,
NaCHO3 0,84 gr/100ml
3.2.3 Peralatan Penelitian
Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah :

Peralatan pembuatan ekstraksi lisozim dengan
EDTA: Erlemmeyer, gelas ukur, beaker glass, timbangan
analitik (ohaus BC series dan mettle Instrumente tipe
AJ150L Switzerland), hot plate stirrer (Labinco),
pengaduk, pipet mikro 10-1000µl (Hamilton syringe),
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blue tip, Aluminium foil, Vortex-mixer (Vibrofix
VF,Electronic), sentrifus dingin 6000 rpm,16 menit, suhu
40 Celcius (Bench top refrigerated microliter centrifuge
model hettch micro 22 Rcentrifuge) , pH meter (Schoot
Gerate), cawan petri, pipet, tabung reaksi,bunsen,
waterbath, inkubator.

3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah percobaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola
tersarang pada pengujian pH (Moleong, 2010),
sedangkan untuk uji kadar hambat minimum dengan cara
menjelaskan kemampuan daya hambat dengan pemberian
perlakuan berbeda pada ekstraksi lisozim putih telur.
Perlakuan dalam penelitian ini adalah perbandingan
lisozim dengan EDTA 1:0 (L0), 1:1(L1), 1:2(L2) dan
2:1(L3) yang telah di Freeze drying kemudian diencerkan
pada konsentrasi 5,7 dan 9 mg/ml. Perlakuan secara rinci
seperti pada tabel berikut:
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Tabel 1. Perlakuan zona kadar hambat dengan  tiga
konsentrasi.
Perlakuan Konsentrasi

(mg/ml)
Ulangan (mm)

U1 U2 U3

L0 5 U1P0 U2P0 U3P0

7 U1P0 U2P0 U3P0

9 U1P0 U2P0 U3P0

L1 5 U1P1 U2P1 U3P1

7 U1P1 U2P1 U3P1

9 U1P1 U2P1 U3P1

L2 5 U1P2 U2P2 U3P2

7 U1P2 U2P2 U3P2

9 UIP2 U2P2 U3P2

L3 5 U1P3 U2P3 U3P3

7 U1P3 U2P3 U3P3

9 U1P3 U2P3 U3P3

Ket: U = ulangan ke….
P = perlakuan ke….

3.4 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati pada penelitian ini yaitu

menentukan daerah hambatan pertumbuhan bakteri yang
ada di sekitar kertas disk berupa ukuran diameter daerah
jernih (Pelczar,1988), nilai pH pada ekstraksi lisozim
putih telur dan konsentrasi jenis garam terhadap kadar
protein. Pengukuran zona hambat dilakukan dengan
menggunakan Jangka Sorong dan pengukuran nilai pH
menggunakan pH meter .
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3.5 Skema Pengamatan
Skema tahapan penelitian bisa dilihat pada

gambar  berikut ini:

Gambar 2. Skema penelitian

Diambil bagian putih telur yang
kental

Penambahan silica (SiO2) 1,702 gr

Uji kadar hambat minimum dengan menggunakan
cakram terhadap bakteri salmonella sp dan S. aureus

Penambahan lisozim dengan EDTA dapat memperluas
spektrum lisozim pada bakteri gram positif dan gram negatif

Penambahan NH4Cl 40 ml

Ekstrak lisozim

Freeze drying

Asamasetat

1N 15 ml

Penambahan Na2HPO440 ml

Penambahan EDTA 28,28 mg pada perlakuan L1,L2,L3

sedangkan untuk L0 tanpa pemberian EDTA

Campuran EDTA dan lisozim dilarutkan
dengan NaHCO3 0,64 gr/100ml danNaCl

0,15 Mpadakonsentrasiberbeda (5,7,9
mg/ml)Pengukuran pH
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3.7 Batasan Istilah
1. Lisozim putih telur: digunakan sebagai bahan

pengawet makanan karena memiliki sifat
antibakteri. Lisozim sebagai enzim dapat melisis
dinding sel bakteri gram positif tertentu, dengan
cara memutar ikatan antara Asam N-
acenilmuramic dan N-antiglukosamin dalam
peptidoglikan yang ada pada dinding sel bakteri.

2. Metode Absorpsi lisozim dengan Silica (SiO2):
Metode yang digunakan berbasis teknologi tepat
guna dan dapat mengekstrak lisozim secara efisien
dengan aktivitas antimikroba yang tetap tinggi.
Metode ini didasarkan terhadap protein dimana
silica (SiO2) mempunyai permukaan yang
bermuatan negatif sedangkan lisozim merupakan
protein yang bermuatan positif.

3. Aktivitas antimikroba: Suatu senyawa kimia khas
yang dihasilkan oleh organisme hidup termasuk
struktur analoginya yang dibuat secara sintetik
yang dalam konsentrasi rendah mampu
menghambat proses penting dalam kehidupan satu
spesies atau lebih mikroorganisme.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh pH Pada Bahan Ekstrak Lisozim Putih

Telur terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan

Salmonella sp

Hasil analisis nilai pH secara menunjukkan bahwa

ada kecenderungan perbedaan bahan ekstrak lisozim

putih telur terhadap nilai pH.  Data analisis nilai pH

selengkapnya terdapat pada Lampiran 6 . Rata-rata nilai

pH berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata nilai pH pada bahan ekstraksi

lisozim putih telur

Perlakuan Rata-rata ± sd

L0 2,48a ± 0,03
L1 3,41b ± 0,01
L2 3,53b ± 0,23
L3 4,817c ± 0,05

Tabel 2 menunjukkan besar nilai pH pada tiap

perlakuan menunjukkan perbedaan sangat nyata. Tabel 2
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menunjukkan pada L0 2,48 ± 0,03, pada L1 nilai rata-rata

3,41 ± 0,01, pada L2 nilai rata-rata 3,53 ± 0,23,

sedangkan nilai rata-rata pada L3 4,817 ± 0,05. Perlakuan

terbaik terdapat pada L3 konsentrasi 9 mg/ml (Lampiran

6). Hal ini diduga tingkat keasaman merupakan faktor

yang sangat mempengaruhi efektivitas senyawa

antimikroba. Sebagian besar senyawa antimikroba

pangan merupakan asam-asam lemah yang efektif dalam

bentuk tidak terdisosialisasi karena dalam bentuk ini

senyawa antimikroba tersebut dapat masuk dalam

membran sitoplasma mikroorganisme. Asam lemah dapat

menurunkan pH sitoplasma, mempengaruhi struktur

membran dan fluiditasnya serta mengkelat ion-ion dalam

dinding sel bakteri. Penurunan pH sitoplasma akan

mempengaruhi protein struktural sel, enzim, asam

nukleat dan fosfolipid membran (Cotter and Hill, 2003).

Pertumbuhan mikroba dalam menghambat

aktivitas antimikroba sangat di pengaruhi oleh beberapa

faktor, diantaranya dipengaruhi oleh tingkat keasaman

(pH), suhu, protein, lemak, karbohidrat, aktivitas aw,

medium pertumbuhan bakteri serta dipengaruhi oleh
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konsentrasi garam (Brock et al.,1991). Mikroorganisme

mempunyai kisaran pH tertentu dimana dapat tumbuh

dan biasanya tumbuh pada pH optimum dimana bakteri

dapat tumbuh dengan baik. Umumnya pada bakteri

tumbuh baik pada kisaran pH 6,5-7,5. Terbentuknya

asam laktat dan asam organik  pada bakteri gram positif

dapat menyebabkan penurunan pH, akibat mikroba yang

tidak tahan terhadap kondisi pH yang relatif rendah

sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat.

Akumulasi produk akhir asam yang rendah,

menghasilkan penghambatan yang luas terhadap gram

positif maupun gram negatif. Penghambatan

pertumbuhan pada mikroba disebabkan oleh asam

organik akibat adanya pelepasan proton ke dalam

sitoplasma sehingga pH dalam membran sel menjadi

sangat asam secara tiba-tiba (Idris,1995).

4.2 Pengaruh Konsentrasi Garam terhadap  Kadar

Protein Ekstrak Lisozim Putih Telur

Hasil analisis nilai konsentrasi garam secara

deskriptif menunjukkan bahwa ada kecenderungan

perbedaan konsentrasi garam terhadap kadar protein
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ekstrak lisozim putih telur.  Data analisis nilai kadar

protein selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Rata-

rata nilai konsentrasi berbagai perlakuan dapat dilihat

pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata nilai konsentrasi terhadap kadar

protein

Jenis
Garam

Rata-rata Kadar Protein

0,1M 0,3M 0,5M

NH4Cl 3,061±0,026 2,980±0,036 3,032±
0,022

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada konsentrasi

garam NH4Cl 0,3 M menunjukkan konsentrasi terendah

yaitu sebesar 2,980 dan konsentrasi garam NH4Cl 0,1 M

menunjukkan konsentrasi tertinggi sebesar 3,061. Hal ini

diduga Ion garam yang ditambahkan akan

mempengaruhi kelarutan protein. Pada konsentrasi

rendah ion- ion garam akan melingkupi molekul protein

dan mencegah bersatunya molekul-molekul ini, sehingga
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protein melarut hal ini disebut salting in.(Chou and

Chiang, 1998)

Jenis garam NH4Cl memberikan penghambatan

tertinggi terhadap bakteri gram positif. Konsentrasi

garam juga mempengaruhi ektraksi lisozim.. Pada

konsentrasi tinggi, terjadi peningkatan muatan listrik di

sekitar protein. Interaksi diantara sesama molekul protein

pada suasana ionik tinggi akan menurunkan kelarutan

protein hal ini disebut salting out (Suryani, 2010).

Menurut Ibrahim et al.,(1991), bahwa bakteri

gram positif mengandung 90 % peptidoglikan serta

lapisan tipis asam teikoat dan asam teikuronat yang

bermuatan negatif. Sehingga diduga molekul ekstrak

lisozim hasil perlakuan garam NH4Cl ( yang mempunyai

aktivitas tinggi) akan  berinteraksi kuat terhadap dinding

sel positif yang menyebabkan lisis. Ditambahkan oleh

Idris,(1995), bakteri gram positif memiliki satu lapisan

tebal peptidoglikan, kepekaan suatu bakteri terhadap

substrat antimikroba dipengaruhi oleh lapisan

peptidoglikan yang menyusun dinding sel.
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4.3 Pengaruh Penambahan EDTA pada Ekstrak

Lisozim Putih Telur terhadap Zona

Penghambatan Staphylococcus aureus

Hasil analisa secara deskriptif menunjukkan

bahwa ada kecenderungan perbedaan diantara zona

hambat terhadap pada S. aureus. Data analisis zona

hambat terhadap pada S. aureus selengkapnya terdapat

pada Lampiran 8 . Rata-rata nilai zona hambat terhadap

pada S. aureus pada berbagai perlakuan dapat dilihat

pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai zona hambat (mm) terhadap pada

S. aureus

Perlakuan
Konsentrasi (mg/ml)

5 7 9

L0

L1

L2

-

-

9,43 ± 0,32

-

-

9,30 ± 0,53

-

-

9,60 ± 0,26

L3 8,43 ± 0,45 10,13 ± 0,25 9,80 ± 0,40
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Perlakuan L0 dan L1 tidak menghasilkan zona

hambat, karena variasi konsentrasi yang digunakan

menghasilkan respon yang berbeda-beda, ketika

konsentrasi EDTA digunakan besar maka diameter zona

hambat yang dihasilkan juga besar. Hasil penelitian ini

masih berupa ekstrak lisozim sehingga belum murni

lisozim yang dapat terjadi perubahan konformasi lisozim

menjadi polimerik, baik berupa dimer atau trimer yang

membuat spektrum lisozim lebih luas.

Hasil analisa deskriptif pada Tabel 2, bahwa pada

perlakuan L2 dengan konsentrasi 9 mg/ml terhadap S.

aureus menghasilkan kekuatan antibakteri dengan

kekuatan sedang karena zona hambat yang terbentuk

sebesar 9,60 ± 0,26 mm. Berdasarkan Wiryawan el al.

(2003), untuk ketentuan kekuatan antibakteri daerah

hambatan 5-10 mm yaitu berkekuatan sedang.

Kekuatan antibakteri terhadap S. aureus terjadi

karena dinding sel gram positif dapat dirusak oleh

lisozim dan EDTA  yang terdapat pada putih telur  serta

lisozim  merupakan suatu senyawa protein yang

mempunyai sifat antimikroba yang dapat menghancurkan
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beberapa bakteri, sehingga dapat membantu untuk

mencegah terjadinya kerusakan telur yang dikarenakan

oleh aktivitas bakteri. Dinding sel bakteri gram positif

hanya memiliki satu lapis yang tebal yaitu peptidoglikan

yang merupakan polisakarida bersifat asam dan

mengandung ulangan rantai gliserol atau ribitol dalam

asam teikoat (Idris,1995). Menurut Ibrahim et al. (1991),

bahwa lisozim putih telur ayam cenderung membentuk

ikatan dimer yang irreversible (diduga terjadi pertukaran

intermolekuler disulfida) ketika telur disimpan dalam

waktu lama. Ikatan dimer menahan aktivitas enzimatis

dari bentuk monomer, berarti reaksi tersebut tidak

berpengaruh selama hilangnya aktivitas hidrolisis.

Dimerisasi ini merupakan proses polimerisasi yang

tergantung pada pH, konsentrasi enzim dan suhu.

Menurut Vaara (1992), mekanisme masuknya

senyawa antimikroba terhadap bakteri positif maupun

negatif seperti S.aureus tidak ada lapisan lipopolisakarida

sehingga molekul senyawa antimikroba yang bersifat

hidrofilik maupun yang hidrofobik dan melewatinya.

Senyawa antimikroba dapat langsung masuk dan
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berpenetrasi ke dalam sel dengan cara difusi pasif,

kemudian akan berinteraksi dengan protein pada lapisan

peptidoglikan sehingga menyebabkan bakteri mengalami

lisis akibat tekanan osmotik yang tinggi dari dalam sel.

Ditambahkan oleh Alleoni (2006), perbedaan

struktur dinding sel bakteri gram negatif dan gram positif

mempengaruhi daya hambat suatu antimikroba. Bakteri

gram positif memiliki satu lapisan tebal peptidoglikan,

sedangkan bakteri gram negatif terdiri dari tiga lapisan.

Sensitivitas suatu bakteri terhadap substrat antimikroba

dipengaruhi oleh lapisan peptidoglikan yang menyusun

dinding. Lapisan peptidoglikan pada bakteri gram negatif

lebih tipis dibandingkan dengan bakteri gram positif.

Hasil analisa deskriptif pada Tabel 2, bahwa pada

perlakuan L3 dengan konsentrasi 7 mg/ml terhadap S.

aureus menghasilkan kekuatan antibakteri yang kuat

karena zona hambat yang terbentuk sebesar 10,13 ± 0,25

mm. Berdasarkan Wiryawan et al. (2003), untuk

ketentuan kekuatan antibakteri daerah hambatan 10-20

mm yaitu berkekuatan kuat. Hal ini diduga karena

penambahan perbandingan EDTA pada Lisozim yang
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semakin banyak dapat merusak dinding sel S. aureus.

EDTA berfungsi merusak sel dengan cara mengikat

magnesium. Ion magnesium berfungsi untuk

mempertahankan integritas sel maupun mempertahankan

aktivitas enzim nuklease yang merusak asam nukleat

(Muladno, 2002), maka perlakuan terbaik terdapat pada

perlakuan L3 konsentrasi 7 mg/ml.

Menurut Padgett et al. (1998), lisozim memecah

ikatan antara asam N-asetylmuramic dan N-

asetilglucosamine yang ada di dinding sel bakteri gram

positif. Lipolisakarida sebagai penahan yang bersifat

impermeabel terhadap enzim yang berperan dalam

pertumbuhan dinding sel, enzim ini terletak dalam ruang

periplasma. Selain itu membran luar yang berfungsi

dalam mencegah kerusakan sel terhadap enzim dan bahan

kimia yang dapat merusak sel. Jika pada bakteri gram

positif ditambahkan lisozim, suatu enzim yang akan

melisiskan (menghancurkan) dinding sel, maka akan

terjadi bentuk protoplas.

Penambahan EDTA yang dapat yang berpengaruh

pada sisi aktif dan sisi pengikat lisozim bisa terganggu.
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Lisozim mempunyai sifat antimikroba yaitu dengan cara

merusak dinding sel, sehingga lisis maupun mengubah

atau menghambat pembentukan dinding sel pada sel yang

sedang tumbuh, mengubah permeabilitas membran

sitoplasma yang menyebabkan kebocoran nutrient di

dalam sel, denaturasi protein sel dan perusakan sistem

metabolisme dalam sel dengan cara menghambat kerja

enzim intraseluler.

EDTA mempunyai sifat antimikroba dan sebagai

chelator melalui penghambatan avaibilitas kation dan

dapat mendestabilisasi membran sel bakteri melalui

pembentukan kompleks kation divalen yang bekerja

sebagai jembatan garam diantara membran

makromolekul, seperti lipopolisakarida yang banyak

ditemukan di bakteri gram negatif. Perlakuan tersebut

dapat memperluas spektrum lisozim.

EDTA memiliki sifat antimikroba dengan

mengurangi ketersediaan dari kation dan dapat membuat

jembatan garam (pemisah) diantara membran

makromolekul pada bakteri gram negatif. Penambahan

gram negatif akan menjadi sensitif dengan mengganggu
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kerja bakteri gram negatif dan bertujuan untuk

meningkatkan spsektrum antibakteri terhadap bakteri

gram positif. EDTA dapat bekerja pada membran sel

bakteri dengan cara mendestabilisasi membran sel

sehingga dapat membantu lisozim dalam melisis sel

bakteri (Vaara.1992).

4.4 Pengaruh Penambahan EDTA pada Ekstrak

Lisozim Putih Telur terhadap Zona

Penghambatan Salmonella sp

Hasil analisa secara deskriptif menunjukkan

bahwa ada kecenderungan perbedaan diantara zona

hambat terhadap pada Salmonella sp. Data, analisis zona

hambat terhadap pada Salmonella sp selengkapnya

terdapat pada Lampiran 9 . Rata-rata nilai zona hambat

terhadap pada Salmonella sp pada berbagai perlakuan

dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Nilai zona hambat (mm) terhadap

Salmonella sp

Perlakuan
Konsentrasi (ml/mg)

5 7 9

L0

L1

L2

-

-

9,12 ± 0,34

-

-

10,53 ± 0,53

-

-

9,11 ± 0,43

L3 8,08 ± 0,73 12,92 ± 0,21 9,20 ± 0,29

Perlakuan L0 dan L1 tidak menghasilkan zona

hambat, karena bakteri gram negatif memiliki sistem

seleksi terhadap zat-zat asing yaitu pada lapisan

lipopolisakarida (Branen and Davidson, 1993). Hasil

penelitian ini masih berupa ekstrak lisozim sehingga

belum murni lisozim yang dapat terjadi perubahan

konformasi lisozim menjadi polimerik, baik berupa dimer

atau trimer yang membuat spektrum lisozim lebih luas.

Hasil analisa deskriptif pada Tabel 4, bahwa pada

perlakuan L2 dengan konsentrasi 7 mg/ml terhadap
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Salmonella sp menghasilkan kekuatan antibakteri dengan

kekuatan sedang karena zona hambat yang terbentuk

sebesar 10,53 ± 0,53 mm. Berdasarkan Pelczar (1988),

untuk ketentuan kekuatan antibakteri daerah hambatan 5-

10 mm yaitu berkekuatan sedang.

Kekuatan antibakteri terhadap Salmonella sp

terjadi karena terdapat aktivitas bakterisidal lisozim

terhadap bakteri gram negatif melalui perusakan fungsi

antara gugus fosfat dari fosfolipid dengan

lipopolisakarida di membran luar  bakteri gram negatif

(Ibrahim et al., 1994). Ditambahkan oleh Lay dan

Hastowo (1992), bahwa dinding sel bakteri Gram negatif

merupakan struktur berlapis yaitu berupa lipoprotein,

lipopolisakarida dan peptidoglikan.

Hasil analisa secara deskriptif seperti pada Tabel

3, bahwa perlakuan L3 dengan konsentrasi 7 mg/ml

terhadap Salmonella sp menghasilkan kekuatan

antibakteri yang kuat karena zona hambat yang terbentuk

sebesar 12,92± 0,21. Berdasarkan Wiryawan el al.

(2003), untuk ketentuan kekuatan antibakteri daerah

hambatan 10-20 mm yaitu berkekuatan kuat. Hal ini
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diduga lipida yang terdapat dalam lapisan membran luar

terdiri atas polisakarida dan protein. Perlakuan senyawa

kimia yang sinergis pada lisozim seperti penambahan

EDTA yang mempunyai sifat antimikroba melalui

penghambatan pada kation sehingga bekerja sebagai

jembatan garam diantara membran makromolekul, seperti

lipopolisakarida yang banyak ditemukan di bakteri gram

negatif (Lay dan Hastowo,1992).

Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan L3

konsentrasi 7 ml/mg. Hal ini dikarenakan EDTA yang

dapat merusak membran luar gram negatif melalui

pengambilan muatan positif, yang mengakibatkan muatan

negatif dari kepala fosfolipid menolak satu sama lainnya,

sedangkan bakteri gram negatif relatif tahan terhadap

aktivitas antimikroba, kondisi ini memungkinkan lisozim

menghidrolisis 1,4-glycosidic mengikat antata N-

acetymuramic acid dan N-acetyl glucosamine dalam

dinding peptidoglikan, karena Salmonella sp yang

memiliki dinding sel bakteri gram negatif dilindungi oleh

membran luar hasilnya dinding sel rusak dan diikuti lisis

sel. (Kyung, Mendonca and Dong, 2010).
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Menurut Pelczar (1988), bakteri gram negatif

memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap senyawa

antimikroba dibandingkan bakteri gram positif. Dinding

sel bakteri gram negatif merupakan struktur berlapis

sedangakan bakteri gram positif hanya memiliki satu

lapis yang tebal. Meskipun strukturnya berbada, susunan

kimia dari dinding sel bakteri gram positif dan bakteri

gram negatif tidak menunjukkan perbedaan yang

mencolok. Brock and Booth (1991) menyatakan, bahwa

bakteri gram negatif memiliki sistem seleksi terhadap

zat-zat asing yaitu pada lapisan lipopolisakarida struktur

dinding sel bakteri gram positif relatif lebih sederhana

sehingga memudahkan senyawa antimikroba untuk

masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk

bekerja, sedangkan struktur dinding sel bakteri gram

negatif relatif lebih kompleks (berlapis tiga) yaitu lapisan

luar yang berupa lipoprotein, lapisan tengah yang berupa

lipolisakarida dan lapisan dalam peptidoglikan.

Ditambahkan oleh Ye-Won et al. (2013), EDTA

bekerja pada membran sel dengan cara mendestabilisasi

membran sel sehingga dapat membantu lisozim dalam
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melisis bakteri, EDTA mendestabilisasi membran luar

bakteri gram negatif dengan mengkelat garam Ca2+ dan

Mg2+ yang berfungsi sebagai jembatan antara

lipopilisakarida (LPS) dalam membran luarnya sehingga

menghasilkan pelepasan LPS dari bakteri gram negatif.

EDTA merupakan chelator yang kuat dari kation

divalent, EDTA berpotensi sebagai sequester ion-ion

essential sehingga ion-ion terpisah dari NADH

dehydrogenase.

Penambahan EDTA untuk melemahkan membran

luar bakteri sebelum reaksi terhadap lisozim. Menurut

Vaara (1992), penambahan EDTA dalam lisozim

merupakan agen antimikroba karena terjadi

penghambatan nutrisi. Adanya penghambatan nutrisi ini

sebagai antimikroba melalui sistem buffer. Sistem buffer

yaitu suatu kondisi akibat penghambatan kebutuhan

nutrisinya yang mencegah perbaikan selnya.

Ditambahkan oleh Kyung et al, (2010), aktivitas senyawa

antimikroba yang bersifat hidrofobik (nonpolar) relatif

lebih terbatas terutama terhadap bakteri gram negatif,

karena kemampuan selektif membran luar dari dinding
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sel bakteri. Secara umum penurunan polaritas/mendekati

nonpolar dari senyawa antibakteri akan lebih selektif

menghambat pertumbuhan bakteri gram positif

dibandingkan bakteri gram negatif.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perlakuan pada tingkat keasaman (pH) dan

konsentrasi jenis garam berpengaruh terhadap bahan

ekstraksi lisozim putih telur. Penambahan EDTA pada

ekstrak lisozim putih telur mampu digunakan sebagai

antimikroba terhadap bakteri Salmonella sp dan S.aureus.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan

disarankan bahwa untuk mendapatkan zona hambat

terbaik pada pengaplikasian ekstrak lisozim yang telah

ditambahkan EDTA dapat dilakukan dengan pemberian

konsentrasi 7 mg/ml.
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Lampiran 1. Prosedur Persiapan Media (Lay,1994)

1. Persiapan media dan sampel

 Dibuat media pertumbuhan menggunakan

Nutrient Agar dengan dilarutkan 62 gram Nutrient

Agar dalam 1 liter aquadest. Panaskan dan aduk

sampai homogen. Media kemudian disterilkan

dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 1210

dengan tekanan 2 atm.

2. Penanaman Sampel

 Dilakukan penanaman sampel dengan metode

spread plate dengan cara 0,1 ml sampel ke dalam

cawan yang sudah di sterilkan.

 Dituang media agar kedalam cawan dan goyang

cawan supaya tercampur dengan sampel. Hati-hati

jangan sampai tumpah.

 Dibiarkan padat (± 10 menit). Setelah padat, balik

lempengan agar dan inkubasikan pada suhu 350

selama 24 jam-48 jam.

3. Prosedur Peremajaan Kultur

 Disiapkan Nutrient Broth 8 g/l, Pepton 5 g/l.
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 Di atur pH 6,8 dan di sterilisasi 1210 C selama 15

menit.

 Diangin-anginkan, dituangkan pada tabung reaksi

dan ditambahkan bibit bakteri.

 Diinkubasi selama 24 jam.

 Diambil kultur bakteri yang akan diremajakan.
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Lampiran 2. Prosedur Freeze Drying (Land,1991)

1. Dimasukkan dan dibekukan ekstrak lisozim yang

telah ditambahkan EDTA kedalam refrigerator

minimal semalam.

2. Dimasukkan kedalam alat freeze dryer, alat

diseting sesuai dengan yang diinginkan oleh

vaccum puma yang akan menyedot solvent yang

telah beku menjadi uap. Prinsip kerja alat ini

adalah merubah fase padat/es/freeze menjadi fase

gas (uap).

3. Untuk mengeringkan ekstrak cair sebanyak 500

ml bisa membutukan waktu lebih dari 20 jam.

Untuk itu lebih disarankan ekstrak yang

dikeringkan dalam Freeze Dryer sudah dalam

ekstrak kentalnya sehingga waktu pengeringan

akan lebih cepat.
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Lampiran 3. Prosedur Ekstraksi lisozim putih telur

(Chou and Chiang, 1998)

1. Disiapkan 40 ml HEW putih telur kemudian

ditambahkan Asam Asetat 1 N hingga pH 3.

2. Distirer selama 15 menit

3. Ditambahkan  120 ml NH4CL

4. Ditambahkan  silica (SiO2) sebanyak 1,702 gr

5. Distrirer selama 10 menit

6. Ditambahkan buffer fosfat Na2HPO4 sebanyak 40

ml

7. Didiamkan selama semalam di refrigerator

8. Di sentrifuse dingin dengan kecepatan 6000 rpm

selama 15 menit dengan suhu 400C

9. Diambil supernatan

10. Supernatan yang telah diambil, dicampur dengan

EDTA 28,28 mg kemudian di freeze drying.

11. Hasil freeze drying dari lisozim yang telah
ditambahkan EDTA kemudian dilarutkan
kedalam larutan NaHCO3 0,64 gr/100ml dan
NaCl 0,15 M pada konsentrasi berbeda (5,7,9
mg/ml)
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Lampiran 4. Prosedur Uji Penghambatan Bakteri

(Ye-Won in et al., 2013)

1. Disiapkan cawan petri yang berisi media

NA/MRS agar sebanyak kurang lebih 10 ml.

2. Ditambahkan suspense bakteri sebanyak kuranng

lebih 2 ml dan diratakan kedalam cawan petri

dengan metode pour plate dan di shaking dengan

vortex.

3. Didiamkan media hingga memadat.

4. Setiap bakteri yang diujukan untuk setiap jenis

konsentrasi lisozim putih telur dan EDTA

(ethylenediaminetetraasetic acid) memerlukan 4

cawan petri.

5. Didalam satu cawan petri diujikan dengan 3

kertas disk (cakram) yang telah dicelupkan ke

dalam stok konsentrasi lisozim putih telur.

6. Proses penanaman bakteri dilakukan didalam

laminar air flow

7. Media diinkubasi kedalam incubator Inkubasi

dilakukan pada suhu 370 C selama 24 jam,

kemudian diukur diameter zona terang (clear
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zone) dengan menggunakan penggaris

(milimeter).
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Lampiran 5. Pengukuran pH

Pada penelitian ini pengujian pH mengikuti

prosedur Van den Berg (1987), yaitu sebagai berikut.

1. pH meter dikalibrasi dengan memasukkan

elektrode pH meter dalam larutan buffer pH 4 dan

pH 7.

2. Menekan panel on angka di monitor menunjukkan

nilai pH 4 dengan mengatur panel swich pada

buffer pH 4, begitu juga dengan buffer pH 7.

3. Kemudiaan elektrode dibilas dengan aquades dan

dikeringkan dengan kertas tisu setelah itu

dimasukkan ke sampel yang akan diuji.

4. Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat

sebagai pH sampel setelah keadaan konstan.
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Lampiran 6. Hasil Analisa pH

1. Data pH

Perlakuan Konsentrasi U1 U2 U3 total
L0 5 2.51 2.42 2.53 7.46

7 2.43 2.56 2.42 7.41
9 2.46 2.49 2.51 7.46

L1 5 3.21 3.33 3.36 9.9
7 3.43 3.45 3.48 10.36
9 3.47 3.46 3.47 10.4

L2 5 3.45 3.34 3.45 10.24
7 3.56 3.55 3.47 10.58
9 3.38 3.77 3.78 10.93

L3 5 3.99 3.98 3.97 11.94
7 4.01 4.24 4.34 12.59
9 4.27 4.36 4.35 12.98

Total 40.17 40.95 41.13 122.25

2. Analisis ragam

FK = (y...)2

n
= (122,25)2

4 x 3 x3
= 415,1406
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 Jumlah Kuadrat

abu

2__y...)2yijk2)
_
y...-(yijkTotalJK

a (

1 11 11

   
   i

u

j

b

j

a

i

u

k

b

j

=2,512+ 2,432 + ...+ 4,35 – 415,1406

= 13,5803

 
 


k

1i abu
____2(y...)-2yi..1/bu2)

_
y...-

_
(yi..(P)anPerbandingJK

a

i

u

k

b

j1 11

= [(22,332+30,66+31,75+37,512) /

(4x3)] –415,1406

= 13,0513

)2..(1/3x3)(y02y0j.(1/3)LOpadaKJK
3

1
 

j

= [(7,462 +7,412+7,462)/ 3] –

[22,332/(4x3)]

= 0,0006

)2..(1/3x3)(y12y1j.(1/3)L1padaKJK
3

1
 

j

= [(9,92 +10,362+10,42)/ 3] –

[30,662/(4x3)]
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= 0,0515

)2..(1/3x3)(y22y2j.(1/3)L2padaKJK
3

1
 

j

=[(10,242 +10,582+10,932)/ 3] –

[31,752/(4x3)]

= 0,0794

)2..(1/3x3)(y32y3j.(1/3)L3padaKJK
3

1
 

j

=[(11,942 +12,592+12,982)/ 3] –

[37,512/(4x3)]

= 0,1840

JK K pada Li = JKK L0 + JKK L1+ JKK L2 + JKK L3

=  0,0006 + 0,0515 + 0,0794 + 0,3154

= 0,3154
JK  Galat = JKTotal – JK Perbandingan –JK K

pada Li

= 13,5803 – 13,0513 – 0,3154

= 0,2136
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Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam
adalah sebagai berikut:

SK Db JK KT F Hitung
F

0.05
F

0.01
L 3 13.0513 4.3504 110.3469 4.07 7.59
K-L 8 0.3154 0.0394 4.4298 2.36 3.36
Galat 24 0.2136 0.0089

Kesimpulan: Perlakuan PH menujukkan berbeda sangat
nyata, Hal ini dilihat dari F hitung > F 0,01.

3. Uji jarak berganda duncan’s untuk pH

SxPerlakuan =

= √(0,0394 /9 )
= 0,066

UJD = rp (db Galat) x Sxperlakuan
Nilai Kritis 2 = 3,956 x 0,066 =  0,261
Nilai Kritis 3 = 4,126 x 0,066 =  0,273
Nilai Kritis 4 = 4,239 x 0,066 =  0,280
Nilai Kritis 5 = 4,3222 x 0,066 =  0,286

SxPerlakuan=
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= √(0,089 /9 )
= 0,054

UJD = rp (db Galat) x Sxperlakuan
Nilai Kritis 2 = 3,956 x 0,054 =  0,215
Nilai Kritis 3 = 4,126 x 0,054 =  0,224
Nilai Kritis 4 = 4,239 x 0,054 =  0,230
Nilai Kritis 5 = 4,3222 x 0,054 =  0,235

Tabel penotasian

Perlakuan K5 Notasi K7 Notasi K9 Notasi

L0 2,49 a 2,47 a 2,49 a

L1 3,30 b 3,45 a 3,47 b

L2 3,41 b 3,53 a 3,64 b

L3 3,98 b 4,20 c 4,33 c
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Lampiran 7. Hasil Konsentrasi garam terhadap

Kadar Protein

Jenis

Garam

Konsentrasi
Garam

Ulangan Rerata Standar
Deviasi1 2 3

NH4Cl 0,1 3,085 3,066 3,034 3,061 0,026

0,3 2,997 3,004 2,939 2,980 0,036

0,5 3,008 3,037 3,052 3,032 0,022
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Lampiran 8. Data dan analisis statistik zona hambat

terhadap Staphylococcus

aureus

Ulangan(mm)

Tota

l

Rataa

n

Perbanding

an Lisozim

dan EDTA

Konsentra

si

(mg/ml)

1 2 3

2 ml

Lisozim: 1

mg EDTA

5 9,8 9,2 9,3 28,3 9,4

7 9,9 9,1 8,9 27,9 9,3

9 9,8 9,3 9,7 28,8 9,6

1 ml

Lisozim: 2

mg EDTA

5 8,4 8 8,9 25,3 8,4

7 9,9 10,

4

10,

1

30,4 10,1

9 9,4 9,8 10,

2

29,4 9,8

Total 57,

2

55,

8

57,

1

170,

1
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Lampiran 9 . Data dan analisis statistik zona hambat

terhadap Salmonella sp

Ulangan(mm)

Tota

l

Rata

an

Perbandin

gan

Lisozim

dan EDTA

Konsen

trasi

(mg/ml)

1 2 3

2 ml

Lisozim: 1

mg EDTA

5 9,5 8,98 8,87 27,5 9,12

7 11,1 10,41 10,0 31,9 10,53

9

9,59 8,96 8,77 27,2 9,11

1 ml

Lisozim: 2

mg EDTA

5 7,43 7,94 8,87 24,4 8,08

7 13,1 12,96 12,9 38,6 12,92

9

9,52 9,15 8,95 27,2 9,21

Total 60,2

6 58,4

58,2

2

176,

88
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Lampiran 10 . Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Zona Hambat pada Salmonella sp

Gambar 2. Zona Hambat pada Salmonella sp dengan
Konsentrasi 9 mg/ml
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Gambar 3. Zona Hambat pada Salmonella sp dengan
Konsentrasi 7 mg/ml

Gambar 4. Zona Hambat pada S.aureus
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Gambar 5. Zona Hambat pada S. aurues dengan
Konsentrasi 9 mg/ml

Gambar 6. Zona Hambat pada S. aurues dengan
Konsentrasi 7 mg/ml
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