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BAB III 

MATERI DAN METODE  

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilakasanakan mulai  10 Oktober  sampai 

dengan 30 Desember 2015 di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peterakan untuk pembuatan 

simplisia daun kelor, proses ekstraksi daun kelor dilakukan di 

Laboratorium Kimia organik UIN Malang dan Labolatorium 

Bakteriologi jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, untuk penanaman, 

pembiakan dan pengujian daya hambat bakteri.  

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

meggunakan adalah Bakteri gram positif Steptococcus 

agalactiae dan Escherichia coli hasil biakan dari 

Laboratorium Bakteriologi jurusan Hama dan Penyakit 

Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Peralatan Penelitian  

Alat yang digunakan untuk ekstrak daun kelor adalah 

timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg, oven, grinder, 

erlenmeyer 1 liter, gelas ukur, rotary evaporator, corong 

buchner, vacum pump, shaker incubator, kertas saring. 

Dalam uji daya hambat bakteri alat yang digunakan 

adalah cawan petri, tabung reaksi, lampu spertus/bunsen, 

autoklaf, inkubator, labu erlenmeyer, gelas ukur 500 mL, 

mikro pipet, pinset, jangka sorong, pengaduk, magnetic stirer, 
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kertas label, tisu, plastik wrap, stik L glass, alumunium foil, 

Cork borer. 

 

3.3.2 Bahan Penelitian 

Ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) dengan pelarut 

metanol 96% p.a. Daun kelor diperoleh dari kebun Bapak 

Juma’il di Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, 

Kabupaten Malang. Media Mac Conkay Agar, media MRSA, 

metanol 96% p.a, alkohol 70%, dan serbuk daun kelor. 

 

3.3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah percobaan laboratorium 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 5 ulangan pada tiap sampel ekstrak daun kelor. 

Adapun perlakuan yang digunakan adalah lama simpan 

ekstrak metanol daun kelor pada kosentrasi 70%. Dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

P0 = Penyimpanan hari ke 0 P3 = Penyimpanan hari ke 6 

P1 = Penyimpanan hari ke 2 P4 = Penyimpanan hari ke 8 

P2 = Penyimpanan hari ke 4  

 

3.4     Tahapan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Simplisia Daun Kelor 

Daun kelor segar sebanyak 1,5 kg diangin-anginkan 

terlebih dahulu, kemudian di keringkan menggunakan oven 

dengan suhu 50
0
C selama 24 jam. Dihasilkan daun kelor 

kering sebanyak 350 gr kemudian dihaluskan menggunakan 

grinder, sehingga menjadi serbuk (Simplisia). Serbuk daun 

kelor yang diperoleh digunakan sebagai sample penelitian. 
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3.4.2 Prosedur Ekstraksi Daun kelor 

Proses ekstrasi dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut (Manu, 2013): 

1. Serbuk daun kelor ditimbang sebanyak 100 gr. 

2. Daun kelor dimasukkan dalam erlenmayer ukuran 1 L. 

3. Maserasi dilakukan dengan menambahkan pelarut 

sebanyak 500 mL, selanjutnya dilakukan homogenasi 

dengan alat shaker incubator dengan kecepatan 500 rpm 

dan didiamkan selama 24 jam.  

4. Larutan daun kelor disaring menggunakan kertas saring 

dengan bantuan vacum pump sampai residu tidak 

menetes dan diperoleh filtrat. 

5. Filtrat diuapkan menggunakan Rotary evaporator pada 

suhu didihnya sampai pelarut menguap seluruhnya, 

sehingga diperoleh ekstrak daun kelor. 

6. Ekstrak pekat selanjutnya diencerkan dengan aquades 

dengan konsentrasi 70%. Dan  dilakukan penyimpanan 

sesuai perlakuan yang digunakan. 

 

3.4.3 Pembuatan Konsentrasi Larutan Ekstrak Daun 

Kelor 70% 

Pembuatan kosentrasi ekstrak dapat dilakukan 

dengan rumus sebagai berikut (Manu, 2013): 

Kosentrasi ekstrak :  
 

   
 X 100 % 

Keterangan  

e       : volume ekstrak yang diambil dari hasil ekstraksi  

(ml) 

a         : volume aquades yang ditambahkan (ml) 

e + a : volume total antara volume ekstrak ditambah 

aquades, dengan total 10 ml 
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3.4.4 Pembuatan Media Mac Conkay Agar (MCA) 

(Anonim, 2015) 

   Berikut metode pembuatan media Mac Conkay Agar   

(MCA): 

1. Dilarutkan sebanyak 51 g media MCA dalam 1 L 

aquades steril. 

2. Dipanaskan selama kurang lebih 1 menit hingga media 

benar benar larut. 

3. Distrerilkan pada autoclave pada suhu 121
0 

C selama 

15 menit  

4. Disipakan petridish yang sudah streril kemudian 

media yang sudah streril dituangkan petridish steril 

dalam keadaan panas ditunggu hingga membeku. 

5. Media siap digunakan. 

 

3.4.5 Pembuatan Media deMann Rogosa Sharpe Agar 

(MRSA) 

Untuk pembuatan media deMann Rogosa Sharpe Agar 

(MRSA) sebagai berikut (Anonim, 2015): 

1. Ditimbang MRSA sebanyak 1 liter, dimasukan 

kedalam erlenmeyer  

2. Ditutup erlenmeyer dengan aluminium foil dan 

dipanaskan dengan hot stirer 

3. Disterilkan dengan autoklaf dengan suhu 121
o 

C, 

tekanan 1 atm selama 15 menit 

4. Dituangkan media kedalam cawan petri masing-

masing 10 ml. Dibiarkan media hingga dingin. 
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3.4.6 Uji Daya Hambat 

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera) menggunakan metode  difusi sumuran. 

Metode penghitungan zona hambat adalah sebagai berikut 

(Kasogi dkk, 2014 dan Haris, Arniati, Werorelangi, 2013): 

1. Di ambil media tanam bakteri (MRSA dan 

MCA), ditambahkan suspensi bakteri sebanyak     

100 µl (sesuai standart Mc farland 10
8 

CFU/ml), 

setiap cawan petri kemudian diratakan dengan 

gelas L. 

2. Dibuat lubang sumuran dengan melubangi media 

tanam (MRSA dan MCA) dengan menggunakan 

cork borer sebanyak satu lubang tiap cawan 

dengan diameter 5 mm. 

3. Ditiap sumuran disuspensikan larutan ekstrak 

daun kelor dengan pelarut metanol kedalam 

lubang sumuran pada media sebanyak 50 µl 

dengan mikropipet.  

4. Diinkubasi media bakteri yang telah dibungkus 

plastik warp pada suhu 37
0 
C selama 24 jam.  

5. Zona hambatan atau zona bening yang 

menunjukan daerah hambatan pertumbuhan 

bakteri, kemudian diukur dengan  menggunakan 

jangka sorong. Untuk menentukan efektifitas 

bakteri. Zona hambatan diukur dengan cara 

mengurangi diameter keseluruhan (lubang 

sumuran dan zona hambatan) dengan diameter 

lubuang sumuran.  
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Kemampuan zona hambat ektrak daun kelor yang 

terbentuk dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Kemampuan zona hambat 

Diameter Respon Hambatan 

Pertumbuhan 

>11mm Tinggi 

6-11 mm Sedang 

<6 mm Lemah 

Sumber: Yulinar (2009)  

 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

diameter zona hambat berupa daerah bening pada permukaan 

medium antara ekstrak daun kelor dengan daerah tumbuh 

bakteri uji Streptococcus agalactiae dan Escherichia coli dan 

membandingkan besarnya diameter tebentuk pada setiap 

perlakuan dan pengulangan. 

 

3.6. Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dan 

5 ulangan. Hasil data yang diperoleh diolah menggunakan 

ANOVA. Apabila memiliki perbedaan nyata diantara 

perlakuan dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan.  

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Ekstrak adalah bahan pekat yang diperoleh dengan 

memisahkan zat aktif dari simplisia nabati maupun 

hewani menggunakan pelarut yang sesuai. 
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2. Maserasi adalah proses perendaman suatu bahan untuk 

melarutkan senyawa dalam bahan kedalam pelarut 

tertentu. 

3. Mastitis adalah penyakit pada ternak mamalia yang 

disebut juga radang ambing disebabkan oleh infeksi 

bakteri tertentu. 

4. Antibakteri adalah senyawa yang mampu menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. 

5. Uji daya hambat adalah uji untuk mengetahui 

konsentrasi hambat minimum bakteri dalam 

berkembang biak. 

6. Metode difusi sumuran adalah metode yang digunakan 

untuk mengetahui zona hambat pertumbuhan bakteri 

dengan cara membuat lubang pada media agar. 

 


