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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 28 Desember 

2015–28 Januari 2016 di Laboratorium Bakteriologi, 

Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan (HPT), Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya dengan penanaman, 

pembiakan serta pengujian daya hambat bakteri. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah stok biakan bakteri 

Streptococcus agalactiae dengan jumlah konsentrasi 

bakteri 6,6x10
7 

CFU/ml dan Streptococcus uberis dengan 

jumlah konsenrasi bakteri sebanyak 2,4x10
7
 CFU/ml, 

media NA (Nutrient Agar) yang diperoleh dari 

Laboratorium Bakteriologi Hama dan Penyakit Tanaman 

(HPT) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Larutan 

Iodips yang digunakan sebagai perlakuan kontrol 

diperoleh dari Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung 

Malang yang biasa digunakan dalam mencegah mastitis 

pada sapi perah. Daun Sirih Merah (Piper corcatum) 

yang digunakan ialah daun yang berumur 1 bulan atau 

lebih, bersih atau tidak ada kotoran / tanah yag 

menempel, dan warna daun mengkilap. Daun dipetik 

sekitar 60 cm dari permukaan tanah, dengan tujuan 

meminimalkan adanya kotoran atau tanah yang 

menempel. Pelarut yang digunakan yaitu aquadest karena 

merupakan pelarut yang paling mudah didapat dan 
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murah, pelarut ini bersifat universal dan tidak mengubah 

pH larutan oleh karena sifatnya yang netral dan tidak 

berbahaya sehingga aman bila digunkan dalam bahan 

pangan, dan aquadest memiliki kemampuan yang baik 

untuk mengekstraksi sejumlah bahan simplisia. 

3.3 Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

iodips, aquadest, dekok daun sirih merah, media NA 

(Nutrient Agar). Alat yang digunakan dalam pembuatan 

dekok daun sirih merah (Piper crocatum) adalah 

timbangan, pisau, gelas ukur, waterbath, kain flanel. Alat 

yang digunakan untuk uji daya hambat bakteri adalah 

cawan petri, tabung reaksi, lampu spirtus atau bunsen, 

autoklaf, inkubator, labu erlenmeyer 250 ml, cork borer, 

gelas ukur, mikro pipet, pinset, jangka sorong, pengaduk, 

L glass, alumunium foil, kertas label, plastik wrap dan 

tissue. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan (experiment) menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. 

Pemilihan metode RAL dikarenakan media percobaan 

yang dilakukan dalam penelitian adalah homogen, 

sumber keragaman data hanya berasal dari perlakuan dan 

jumlah perlakuan dalam percobaan sedikit.  Adapun 

penelitian ini dilakukan dilaboratorium dengan 

menggunakan metode sumuran untuk menguji daya 
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hambat dekok daun sirih merah (Piper crocatum) dengan 

berbagai konsentrasi terhadap daya hambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae dan Streptococcus 

uberis, untuk mengetahui daya hambat bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus uberis 

semua perlakuan dibuat sama kecuali pemberian 

konsentrasi dekok daun sirih merah yang dibuat berbeda. 

Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut : 

P0  :  larutan Iodips  

P1 : Dekok daun sirih merah 10% : 10 g Daun sirih 

merah kering + aquades 100 ml 

P2 : Dekok daun sirih merah 15% : 15 g Daun sirih 

merah kering + aquades 100 ml 

P3 : Dekok daun sirih merah 20% : 20 g Daun sirih 

merah kering + aquades 100 ml 
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3.5 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Bagan alur penelitian pemanfaatan dekok 

daun sirih merah (Piper crocatum) terhadap 

daya hambat bakteri Streptococcus 

agalactiae dan Streptococcus uberis 

penyebab mastitis pada sapi perah 

Daun Sirih Merah 

Dekok Daun Sirih 

Merah 

Dicuci bersih, dijemur 

dibawah matahari ± 5 

jam, dibuat dekok 

Iodips 10% 15% 20% 

Pembiakan 

Bakteri 

Bakteri Streptococcus 

agalactiae dan 

Streptococcus uberis 

Pembuatan 

Media Agar 

Diinkubasi 24 jam dengan suhu 370C 

Daya Hambat bakteri Streptococcus agalactiae 

dan Streptococcus uberis 

Pengamatan zona Bening yang terbentuk 
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3.6 Tahapan Penelitian 

3.6.1 Pembuatan dekok daun sirih merah  

Adapun prosedur pembuatan dekok daun sirih 

merah menurut Hamid, Widodo dan    Latifah 

(2011) seperti berikut: 

1. Dikeringkan daun sirih merah yang sudah 

dipersiapkan dibawah sinar matahari ± 5 jam. 

2. Diperkecil ukuran daun sirih merah yang sudah 

kering menggunakan tangan dengan ukuran ± 1-2 

cm. 

3. Ditimbang daun sirih merah kering yang sudah 

diperkecil ukurannya sebanyak 10 g, 15 g dan 20 g 

atau sesuai dengan perlakuan. 

4. Disiapkan 3 labu erlenmeyer, masing-masing diberi 

label 10 g/100 ml, 15 g/100 ml, dan 20 g/100 ml. 

5. Dimasukkan daun sirih merah yang sudah 

diperkecil ukurannya dan juga ditimbang kedalam 

erlemeyer (disesuaikan antara berat dan labelnya). 

6. Dimasukkan 100 ml aquadest pada masing-masing 

erlenmeyer dan ditutup rapat menggunakan 

aluminium foil.. 

7. Dipanaskan erlenmeyer yang telah berisi daun sirih 

merah yang sudah dikeringkan dan diperkecil 

ukurannya dan juga aquadest selama ± 15 menit 

dihitung pada suhu 90
o
C didalam erlenmeyer. 

8. Didinginkan larutan (pada nomor 7) setelah itu 

disaring dengan kain flanel ke dalam tabung reaksi. 
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9. Ditutup tabung reaksi dengan aluminium foil dan 

siap digunakan. 

3.6.2 Pembuatan Media Nutrient Agar (NA)  

Prosedur pembuatan media NA yaitu Nutrient Agar 

dilarutkan dengan komposisi 10 g/500 ml, kemudian 

dilarutkan dengan aquades ke dalam erlenmeyer 

sebanyak 500 ml setelah itu diaduk. Erlenmeyer ditutup 

dengan alumunium foil, kemudian disteril menggunakan 

autoklaf pada suhu 121
o
C dengan tekanan 15 psi (1 atm) 

selama 15 menit. Setelah itu media dituangkan ke cawan 

petri masing-masing 20 ml dan dibiarkan hingga dingin 

dan padat atau hingga menjadi gel (Ngajow, Jemmy, dan 

Vanda, 2013).  

3.6.3 Pembiakan Bakteri  

Prosedur pembiakan bakteri menurut Prawira, 

Sarwiyono dan Surjowardojo (2013) yaitu bakteri 

Streptococcus uberis atau Streptococcus agalactiae 

diinokulasi ke medium padat dengan menggunakan 

mikro pipet sebanyak 100 μl bakteri. Setelah itu 

diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37
o
C. 

3.6.4 Uji Daya Hambat  

Proses uji daya hambat anti bakteri menurut 

Darsono dan Artemisia (2003) adalah sebagai berikut: 

1. Bakteri aktif sebanyak 100 μl dengan jumlah 

konsentrasi bakteri Streptococcus agalactiae 

sebanyak (6,6x10
7 

CFU/ml) dan Streptococcus 
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uberis (2,4x10
7
 CFU/ml) di ambil dengan 

menggunakan mikropipet, dimasukkan kedalam 

cawan petri 

2. Suspensi bakteri di homogenkan dan diratakan 

dengan menggunakan L glass. 

3. Media yang telah bercampur dengan bakteri 

dilubangi menggunakan cork borer dengan 

diameter lubang 5 mm 

4. Iodips dan sampel (P1, P2, P3), dimasukkan ke 

lubang sumuran menggunakan micro pipet 

sebanyak 50 μl. 

5. Cawan petri dibungkus menggunakan plastik wrap 

lalu diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 24 jam 

6. Zona bening yang terbentuk di sekitar lubang 

sumuran diamati dan di ukur menggunakan jangka 

sorong sesuai dengan kategori zona hambat. 

3.6.5 Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Zona bening di sekitar daerah sumuran merupakan 

akibat dari antibakteri. Simorangkir, Sitepu dan 

Simanjuntak (2013) menjelaskan tentang pengukuran 

diameter zona hambat adalah sebagai berikut:  

1. Diukur diameter zona hambat vertikal.  

2. Diukur diameter zona hambat horizontal.  

3. Masing-masing hasil pengukuran dikurangi 

diameter lubang sumuran sebesar 5 mm.  

4. Hasil pengurangan dengan diameter lubang 

sumuran lalu dirata-rata. 
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Perhitungan diameter koloni pada cawan petri 

menurut Zahara, Muhammad dan Fifi (2013) adalah 

sebagai berikut: 

     

 
   

Keterangan:  

AB = Diameter zona hambat vertikal  

CD = Diameter zona hambat horizontal.  

E    = Diameter lubang sumuran (5mm) 

3.7 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam Penelitian ini: 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dekok daun sirih merah dengan berbagai 

konsentrasi yaitu 10%, 15%, dan 20% serta iodip sebagai 

kontrol. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian 

adalah diameter zona hambat berupa daerah bening pada 

permukaan medium antara dekok daun sirih merah 

dengan bakteri uji dan membandingkan besarnya 

diameter yang terbentuk terhadap konsentrasi yang 

digunakan  

3.8 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari diolah dan ditabulasi 

menggunakan Microsoft Excel 2010. Hasil rata-rata yang 
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diperoleh dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA). Apabila  

diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Model matematika Rancangan Acak Lengkap sebagai 

berikut: 

Yij = µ + ai  + eij 

Yij adalah pengamatan pada perlakuan ke=i dan ulangan 

ke-j,; ai  adalah pengaruh perlakuan ke-i,  eij adalah 

kesalahan (error) pada  perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. 

3.9 Batasan Istilah 

Antiseptik  : Zat yang biasa digunakan 

untuk menghambat 

pertumbuhan dan membunuh 

mikroorganisme yang terdapat 

pada permukaan tubuh bagian 
luar makhluk hidup seperti 

pada permukaan kulit atau 

memberane mukosa 

Dekok daun sirih 

merah 

: Perebusan potongan daun sirih 

merah kering dicampur 

dengan air lalu dipanaskan 

dalam waterbath atau 

pemanas air kurang lebih 15 

menit dengan suhu 90
0
C 

Iodips : Larutan kimia yang digunakan 

untuk pencegaham mastitis 

pada sapi perah dengan cara 

teat dipping / teat spray 
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Mastitis : Peradangan jaringan internal 

kelenjar ambing dengan 

berbagai penyebab dan derajat 

keparahan, waktu dan akibat 

infeksi yang ditimbulkan 

sangat beragam 

Metode Sumuran : Metode pengukuran daya 

hambat bakteri pada media 

agar dengan menggunakan 

sumuran. 

Streptococcus 

agalactiae 

: Bakteri gram positif dan 

merupakan salah satu bakteri 

patogen yang persentasenya 

paling banyak menyebabkan 

mastitis  

Streptococcus 

uberis 

: Bakteri gram positif yang 

dapat mengakibatkan mastitis 

pada sapi perah  

Uji Daya Hambat : Metode untuk mengukur 

kemampuan bahan antibakteri 

dalam menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. 

Zona bening   : Area dimana untuk 

menunjukkan daerah bening / 

daerah hambatan pertumbuhan 

bakteri pada media agar. 


