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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Bakteriologi Hama dan Penyakit Tumbuhan (HPT) 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada tanggal 

28 Desember 2015 – 28 Januari 2016 dengan proses 

penanaman, pembiakan serta pengujian daya hambat 

bakteri. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini menggunakan stok biakan 

bakteri Staphylococcus aureus dengan jumlah bakteri 7,7 

x 10
7
 CFU/ml dan Escherichia coli dengan jumlah 

bakteri sebanyak 3,4 x 10
7
 CFU/ml, serta NA (Natrium 

Agar) dengan komposisi media NA dalam 1 L yaitu : 

Beef extract 3,0 g, Peptone 5,0 g, Agar 15 g serta pH 

6,8±0,2 pada suhu 25ºC yang digunakan sebagai media 

tumbuh bakteri yang diperoleh dari Laboratorium 

Bakteriologi Hama dan Penyakit Tumbuhan (HPT) 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Daun sirih 

merah (Piper crocatum) diperoleh dari daerah Merjosari 

Malang (daun sirih merah yang setengah tua dengan 

ukuran daun yang sama), sedangkan untuk pembanding 

(P0) digunakan iodip yang biasanya digunakan dalam 

mencegah mastitis. Kandungan iodip menurut Wulandari, 

Sarwiyono dan Surjowardojo (2014) antara lain: 

povidone iodine 10%, gliserin, emollient, 
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orhophosphoric acid, white mineral oil, acid lactid dan 

detergent. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah percobaan 

laboratorium menggunakan metode Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. 

Pemilihan metode RAL dikarenakan media percobaan 

yang dilakukan dalam penelitian adalah homogen, 

sumber keragaman data hanya berasal dari perlakuan dan 

jumlah perlakuan yang sedikit. Adapun penelitian ini 

dilakukan di Laboratorium dengan menggunakan metode 

sumuran untuk menguji daya hambat dekok daun sirih 

merah (Piper crocatum) dengan berbagai konsentrasi 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli, untuk mengetahui daya hambat bakteri 

semua perlakuan sama, kecuali pemberian konsentrasi 

dekok daun sirih merah yang dibuat berbeda. Perlakuan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

P0 = 0% Iodip 

P1 = 10% 
10 gram Daun Sirih Merah Kering + 100 

ml Aquades 

P2 = 15% 
15 gram Daun Sirih Merah Kering + 100 

ml Aquades 

P3 = 20% 
20 gram Daun Sirih Merah Kering + 100 

ml Aquades 
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3.4 Tahapan Penelitian 

a) Sterilisasi Alat dan Bahan 

Seluruh alat yang akan digunakan disterilisasi di 

dalam oven selama 24 jam dengan suhu 60º C setelah 

sebelumnya alat-alat dicuci bersih, dikeringkan, 

disemprot dengan alkohol dan dibungkus dengan 

alumunium foil atau kertas coklat. 

 

b) Pengeringan Daun Sirih Merah 
Daun sirih merah diperoleh dari tanaman milik 

warga di daerah Merjosari yang homogen sebanyak 

300 gram (basah). Daun sirih merah yang diambil 

jangan terlalu tua ataupun terlalu muda dengan ukuran 

yang sama. Kemudian daun sirih merah dicuci bersih, 

lalu dibiarkan sampai kering. Setelah itu daun sirih 

merah diletakkan pada nampan dan diatur agar dapat 

terkena sinar matahari. Lalu daun sirih merah ditutup 

dengan kain hitam agar tidak terpapar sinar matahari 

langsung dan ditunggu hingga kering ± 4-5 jam. 

 

c) Pembuatan Dekok Daun Sirih Merah 
 Daun sirih merah kering ditimbang sebanyak (10 

gram = 10%), (15 gram = 15%) dan (20 gram = 

20%) lalu di remas-remas kasar. 
 Kemudian daun sirih merah dimasukkan dalam 

Erlenmeyer ukuran 500 ml (3 buah) dengan 3 

perlakuan yang berbeda dan diberi keterangan. 
 Erlenmeyer diberi aquades masing-masing 

perlakuan sebanyak 100 ml (untuk menghindari 
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penyusutan air Erlenmeyer ditutup alumunium foil 

dan dimasukkan thermometer). 
 Setelah itu, ketiga Erlenmeyer di masukkan 

kedalam waterbath yang sudah di setting terlebih 

dahulu (100º C) secara bersamaan selama ± 15 

menit dihitung dari suhu 90º C suhu didalam 

erlenmeyer. 
 Apabila dekok daun sirih merah sudah berubah 

warna dan mengeluarkan aroma, maka dekok 

didinginkan dan disaring menggunakan kain flanel. 
 Cairan hasil rebusan (dekok) yang dihasilkan 

ditampung dalam beaker glass ukuran 100 ml 

(ditutup alumunium foil) dan diberi keterangan. 
 

d) Pembuatan Media Nutrient Agar (NA) 
Prosedur pembuatan media NA menurut Wulandari 

dkk., (2014) adalah sebagai berikut : 
 Nutrient Agar dilarutkan dengan komposisi 

sebanyak 10 gram untuk 500 ml aquades. 

 Dimasukkan ke dalam botol kaca dan ditutup 

 Kemudian disterilkan menggunakan autoklaf yang 

sudah di beri aquades secukupnya pada suhu 121º C 

dengan tekanan 15 psi (1 atm) selama 15 menit. 

 Media dituangkan ke cawan petri masing-masing 

10 ml dan dibiarkan hingga dingin dan padat. 
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e) Pembiakan Bakteri 
Prosedur pembiakan bakteri menurut Lisholifah, 

Sarwiyono dan Surjowardojo (2014) adalah sebagai 

berikut : 
 Bakteri stock jadi Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli diinokulasikan ke media padat 

menggunakan mikropipet sebanyak 100 µℓ. 

 Diratakan menggunakan L glass steril (metode 

sebar). 

 Setelah itu didiamkan selama 24 jam dengan suhu 

inkubasi 37º C. 

 

f) Uji Daya Hambat 
Uji daya hambat dilakukan menggunakan metode 

sumuran sebagai berikut (Darsono dan Artemisia, 

2003) : 

 Bakteri aktif sebanyak 100 μℓ diambil dengan 

menggunakan mikropipet, dimasukkan kedalam 

cawan petri. 

 Suspensi bakteri dihomogenkan dan diratakan 

dengan menggunakan spreader hingga memadat. 

 Media yang telah bercampur dengan bakteri 

dilubangi menggunakan cork borer dengan 

diameter lubang 5 mm. 

 Iodip atau dekok daun sirih merah (P1, P2, P3) 

dimasukkan ke lubang sumuran menggunakan 

micro pipet sebanyak 50 μℓ. 
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 Cawan petri dibungkus menggunakan plastik wrap 

lalu didiamkan pada suhu inkubasi 37º C selama 24 

jam. 

 Zona bening yang terbentuk di sekitar lubang 

sumuran diamati dan diukur menggunakan jangka 

sorong sesuai dengan kategori zona hambat. 

 

g) Pengukuran Diameter Zona Hambat 
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah 

besarnya diameter zona hambat yang terbentuk akibat 

pengaruh dekok daun sirih merah yang di encerkan 

menggunakan aquades. Zona hambat yang terbentuk di 

sekitar lubang sumuran menunjukkan terdapat aktivitas 

senyawa anti bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli (Nisaa’ dan Darjono, 2011). Zona 

bening di sekitar daerah sumuran merupakan anti 

bakteri, pengukuran diameter zona hambat sebagai 

berikut : 

 Diukur zona hambat maksimum.  

 Diukur diameter zona hambat minimum. 

 Masing-masing hasil pengukuran dikurangi 

diameter lubang sumuran sebesar 5 mm. 

 Hasil pengurangan dengan diameter lubang 

sumuran lalu dirata-rata.  

Perhitungan diameter zona bening pada cawan 

adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

AB    = diameter vertikal zona bening pada media. 

CD    = diameter horizontal zona bening pada 

media. 

 E      = diameter lubang sumuran (5 mm). 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

a) Variabel Bebas 

Variabel Bebas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah daun sirih merah dengan konsentrasi 10%, 

15%, 20% dan iodip sebagai kontrol. 

b) Variabel Terikat 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah diameter zona hambat berupa zona bening 

pada media Nutrient Agar yang diberikan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli serta 

membandingkan besarnya diameter yang terbentuk dari 

beberapa konsentrasi. 

 

3.6 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 5 

ulangan, rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang 

diperoleh dianalisa menggunakan uji lanjutan Duncan’s 

apabila memiliki perbedaan nyata pada tiap perlakuannya 

untuk mengetahui hipotesis yaitu pengaruh penggunaan 

dekok daun sirih merah terhadap daya hambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. 
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3.7 Batasan Istilah 

Anti bakteri             : Zat yang biasa digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan dan 

membunuh mikroorganisme 

berbahaya atau patogenik yang 

terdapat pada permukaan tubuh bagian 

luar makhluk hidup seperti pada 

permukaan kulit atau membran 

mukosa. 

Dekok                      : Perebusan daun sirih merah kering 

dicampur dengan aquades sambil 

diaduk berulang-ulang dalam 

pemanasan air selama 15 menit 

dihitung setelah bersuhu 90º C. 

Iodip                        : Larutan kimia yang digunakan untuk 

pencegahan mastitis pada sapi perah 

dengan cara teat dipping / teat spray. 

Mastitis                   : Peradangan ambing yang disebabkan 

oleh infeksi oleh bakteri-bakteri. 

Simplisia                 : Bahan alamiah yang digunakan 

sebagai obat yang belum mengalami 

pengolahan apapun juga dan berupa 

bahan yang telah dikeringkan. 
Metode Sumuran     : Metode lubang/sumuran yaitu 

membuat lubang pada agar padat yang 

telah diinokulasi dengan bakteri. 

Jumlah dan letak lubang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian, kemudian 

lubang diinjeksikan dengan ekstraksi 

yang akan di uji. Setelah dilakukan 

inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati 

untuk melihat ada tidaknya daerah 
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hambatan disekekliling lubang. 

Staphylococcus 

aureus                     : 

Bakteri gram positif dan merupakan 

salah satu bakteri pathogen yang 

persentasenya paling banyak 

menyebabkan mastitis. 

Escherichia coli      : Bakteri gram negatif yang dapat 

menyebabkan berbagai macam 

penyakit salah satunya adalah mastitis 

sehingga produksi susu sapi menurun. 

ATPase                    : Enzim yang mengkatalisis 

dekomposisi Adenosin Trifosfat 

(ATP). 

Bakterisid                : Zat yang memiliki kemampuan untuk 

membunuh kuman yang sedang 

tumbuh (metabolisnya masih aktif). 

Zat Anti bakteri       : Senyawa yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri atau 

mikroorganisme lainnya. 

Uji Daya Hambat    : Uji untuk mengetahui konsentrasi 

hambat minimum dan maksimum 

dalam pertumbuhan bakteri. 

Zona Bening            : Daerah bening yang terdapat disekitar 

sumuran, akibat adanya reaksi dari 

daya hambat bakteri. 
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