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ISMATUL AVIDAH. 125100501111021. Pengaruh Lama Waktu Inkubasi 

Pseudomonas aeruginosa Terhadap Efektifitas Penambahan Ekstrak Kunyit 

(Curcuma longa L) Untuk Menghambat Pembentukan Biofilm. SKRIPSI. 

Pembimbing: Agustin Krisna Wardani STP, M.Si, P.hD 

 

RINGKASAN 

 

Kunyit (Curcuma longa L) mengandung ekstrak senyawa kurkumin yang 
merupakan turunan senyawa fenol yang berpotensi menghambat pertumbuhan 
biofilm. Biofilm dapat terbentuk akibat adanya interaksi antar bakteri yang disebut 
dengan quorum sensing. Mekanisme quorum sensing pada Pseudomonas 
aeruginosa yang merupakan bakteri gram negatif bersifat patogen diatur oleh 
sinyal yang disebut acyl homoserine lakton (AHL). Bentuk biofilm ini meningkatkan 
resistensi bakteri yang membentuknya terhadap senyawa antimikroba 
dibandingkan dalam bentuk sel tunggal. Pada industri pangan, biofilm ini 
mempengaruhi food safety dari produk pangan yang dihasilkan. Kasus keracunan 
massal (outbreak) dipengaruhi oleh biofilm yang terbentuk di dalam alat maupun 
menempel pada permukaan sehingga dapat mengkontaminasi produk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Kultur P. 
aeruginosa ditumbuhkan dalam microplate kemudian diberi perlakuan ekstrak 
kunyit kemudian diukur nilai OD biofilm menggunakan microplate reader dan 
dibandingkan dengan kontrol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh perbedaan lama waktu inkubasi terhadap efektifitas ekstrak kunyit 
terhadap pertumbuhan biofilm. 

Rendemen ekstrak kunyit sebesar 11,6±1,24%, dengan kadar kurkumin 
sebesar 3,2±0,04%, total fenol 784±1,07mg GAE/ 100 gram bahan dan 
menunjukkan hasil profil bercak kurkumin pada pengujian KLT dengan nilai Rf 
0,675. Perlakuan penambahan ekstrak kunyit memberikan pengaruh penurunan 
pembentukan biofilm pada lama waktu inkubasi 4 dan 12 jam yaitu sebesar 
59,55±14,5% dan 41,03±9,20%. Namun pada lama waktu inkubasi 22 jam tidak 
menunjukkan penurunan pembentukan biofilm. Peningkatan ini cukup signifikan 
yaitu sebesar 15,09±5,82% yang menunjukkan ekstrak kunyit tidak efektif untuk 
biofilm dengan lama waktu inkubasi 22 jam. 
 

Kata kunci: biofilm, ekstrak kunyit, P. aeruginosa, waktu inkubasi 
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ISMATUL AVIDAH. 125100501111021. The Effect of Incubation Time  

Pseudomonas aeruginosa To The Effectivity Turmeric Extract (Curcuma 

Longa L) Addition To Inhibit Biofilm Forming. Thesis. Advisor: Agustin 

Krisna Wardani STP, M.Si, P.hD 

 

SUMMARY 
 
 

Turmeric (Curcuma longa L) contains the extraction compounds of 
curcumin which is derivatives of phenol compounds and potentially inhibit the 
growth of biofilm. Biofilms can be formed due to the interaction between bacteria 
called quorum sensing. The mechanism of quorum sensing in Pseudomonas 
aeruginosa, a gram negative pathogenic bacteria, are regulated by a signal called 
acyl homoserine lactone (AHL). This forms of biofilm increase the bacterial 
resistance to antimicrobial compounds more than in the single cells form. In the 
food industry, this biofilm affect food safety of the products. Cases of mass 
poisoning (outbreak) caused by biofilm that formed on the appliance or attached to 
the surface so it can contaminates the product. 

The research used quantitative descriptive method. Culture of P. 
Aeruginosa was grown in microplate then be treated of turmeric extract then be 
measured the value of OD biofilm used microplate reader and compared to the 
control. The purpose of this study was to determine the effect of different incubation 
time to the effectiveness of turmeric extract on the growth of biofilm. 

The yield of turmeric extract was 11.6 ± 1.24%, which had curcumin 
concentration of 3.2 ± 0.04%, the total phenol 784 ± 1.07 mg GAE / 100 gram 
material and showed the result of curcumin spotted profile to the KLT test with 
value of Rf 0,675. The treatment of turmeric extract addition reduced biofilm 
forming at the 4 and 12 hours of incubation time which is equal to 59,55±14,5% 
and 41,03±9,20%. But on the 22 hours of incubation time, the result did not show 
the reduction the biofilm forming. This increase quite significantly by 15.09 ± 
5.82%, which showed the turmeric extract was not effective for biofilm with the 
incubation time of 22 hours. 

  
Keywords: biofilm, turmeric extract, P. aeruginosa, incubation time 
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mikroorganisme mampu secara alami membentuk biofilm yang berupa 

lapisan (film) baik terbentuk secara alami maupun buatan (Rzhepishevska et al., 

2013; Kline et al., 2009). Biofilm merupakan komunitas mikroorganisme yang 

menempel pada suatu permukaan dan lama-kelamaan akan menumpuk hingga 

membentuk suatu lapisan lebih tebal (kompleks) yang sering disebut dengan 

biofouling. Biofilm diselubungi oleh suatu senyawa pertahanan dari lingkungan 

yang disebut Extraceluller Polymeric Substance (EPS). Bentuk biofilm ini 

meningkatkan resistensi bakteri yang membentuknya terhadap senyawa 

antimikroba dibandingkan dalam bentuk sel tunggal (Harper et al., 2014). 

Penanganan biofilm ini penting bidang pengolahan pangan (Chmielewski 

dan Frank, 2003; Hall-Stoodley et al., 2004). Industri pangan seperti industri 

brewing, industri pengolahan hasil laut, produk susu, produk unggas dan daging 

dilaporkan oleh Srey et al. (2013), mengalami permasalahan biofilm. Pada industri 

pangan, biofilm mempengaruhi food safety dari produk pangan yang dihasilkan. 

Kasus keracunan massal (outbreak) dipengaruhi oleh biofilm yang terbentuk di 

dalam alat maupun menempel pada permukaan sehingga dapat mengkontaminasi 

produk. Biofilm dapat menjadi sumber kontaminasi oleh bakteri pembusuk 

sehingga produk akhir mengalami pembusukan dan juga perpindahan bakteri 

penyebab penyakit akibat biofilm yang dibentuk oleh bakteri patogen (Sillankorva 

et al., 2009).  

Pembentukan biofilm dihasilkan akibat adanya suatu hubungan yang 

disebut quorum sensing. Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya biofilm ini 

dapat diatasi dengan menguraikan lapisan yang terbentuk akibat berbagai spesies 

maupun hubungan antara satu jenis spesies dalam jumlah besar. Relasi yang 

terbentuk antar spesies ini menentukan bagaimana cara untuk mengatasi biofilm 

yang terbentuk (Wang et al., 2004). Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri 

gram negatif bersifat patogen yang paling banyak ditemukan pada kasus infeksi 

nokosomial ataupun infeksi yang membahayakan pada pasien yang memiliki 

ketahanan tubuh rendah (Obritsch et al., 2005). Pada industri dairy food bakteri P. 

aeruginosa ditemukan menjadi salah satu pembentuk biofilm yang dapat 

mengkontaminasi produk susu (Kives et al., 2006). 
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Penanganan biofilm secara fisik membutuhkan energi dan biaya yang 

cukup tinggi. Sementara penanganan dengan cara kimia menggunakan sanitizer 

seperti detergen, hidrogen peroksida (H2O2), dan klorin tidak ramah lingkungan 

serta berpotensi mengkontaminasi produk pangan (Hobbs, 2007). Oleh sebab itu, 

dibutuhkan suatu alternatif lain yang lebih aman untuk menangani biofilm. 

Penggunaan senyawa alami hasil ekstraksi tanaman merupakan salah satu solusi 

alternatif potensial yang dapat diaplikasikan sebagai biosanitizer berdasarkan 

kemampuannya sebagai antibiofilm. 

Senyawa inhibitor biofilm dapat ditemukan pada beberapa komoditas. 

Tanaman Merremia tuberosa, sebagai contoh menunjukkan aktivitas antibiofilm 

terhadap bakteri P. aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Berdasarkan hasil 

penelitian Setyani (2011), senyawa aktif Merremia tuberosa yang menunjukkan 

aktivitas antimikroba merupakan senyawa fenol. Selain itu ekstrak etil asetat dan 

etanol rimpang temu ireng dilaporkan dapat menghambat aktivitas molekul sinyal 

N-butanoyl-L-homoserine lactone (C4-HSL) secara optimal pada Aeromonas 

hydrophila (Lestari, 2006). Ekstrak methanol rimpang lengkuas juga dilaporkan 

mampu menghambat pembentukan biofilm pada sistem quorum sensing Vibrio sp 

(Magdalena dkk., 2007). Pada penelitian Rachid et al. (2000) ekstrak kunyit telah 

digunakan sebagai antibiofilm dan memberikan pengaruh pada S. aureus dan E. 

coli. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pengaruh ekstrak kunyit terhadap P. 

aeruginosa yang merupakan salah satu bakteri patogen yang dapat membentuk 

biofilm. 

Biofilm yang terbentuk dan terakumulasi memiliki tingkat ketebalan dan 

tingkat resistensi yang berbeda terhadap senyawa antibiofilm yang ditambahkan. 

Hal ini didasarkan pada lama waktu pembentukan biofilm tersebut. Oleh karena 

itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh lama waktu 

inkubasi P. aeruginosa terhadap efektifitas ekstrak kunyit dalam menghambat 

pembentukan biofilm.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah penambahan ekstrak kunyit (Curcuma longa L) dapat menghambat 

pembentukan biofilm Pseudomonas aeruginosa? 
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2. Bagaimana pengaruh lama waktu inkubasi Pseudomonas aeruginosa terhadap 

efektifitas penambahan ekstrak kunyit (Curcuma longa L) terhadap pada 

pembentukan biofilm. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kunyit (Curcuma longa L) dalam 

menghambat pembentukan biofilm Pseudomonas aeruginosa. 

2. Mengetahui pengaruh lama waktu inkubasi Pseudomonas aeruginosa 

terhadap efektifitas penambahan ekstrak kunyit (Curcuma longa L) terhadap 

pada pembentukan biofilm. 

 

1.4 Manfaat 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh penambahan ekstrak kunyit (Curcuma longa L) untuk menghambat 

pembentukan biofilm Pseudomonas aeruginosa. 

2. Memberikan informasi pengaruh lama waktu inkubasi Pseudomonas 

aeruginosa terhadap efektifitas penambahan ekstrak kunyit (Curcuma longa L) 

terhadap pada pembentukan biofilm .  

 

1.5 Hipotesis 

Diduga lama waktu inkubasi Pseudomonas aeruginosa memiliki pengaruh 

terhadap efektifitas penambahan ekstrak kunyit (Curcuma longa L) terhadap 

pembentukan biofilm. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biofilm 

Biofilm merupakan suatu perkumpulan sel yang secara irreversibel 

membentuk dan melekat menjadi satu dalam matriks Extraceluller Polymeric 

Substance (EPS). Biofilm terbentuk berawal dari lapis tipis mikroorganisme seperti 

bakteri, jamur, dan protozoa. Lapisan biofilm secara umum terdiri dari sel-sel 

mikroorganisme, 97% kandungan air, dan produk ekstraseluler polisakarida yang 

berperan sebagai pelekat. Ekstraseluler polisakarida, bahan penyusun utama EPS 

yang juga dikenal sebagai Ekstraseluler Polimer Matriks (EPM), merupakan 

polisakarida yang dihasilkan oleh mikroba yang dikeluarkan dari dalam sel dan 

berbeda komposisi dan sifat kimia fisiknya tergantung pada sintesis tiap mikroba 

(Usha et al., 2010). EPS ini berfungsi sebagai senyawa pertahanan dari 

lingkungan bagi biofilm. Flemming dan Wingender (2010), menambahkan bahwa 

matriks biofilm utamanya terdiri atas eksopolisakarida, protein, asam nukleat dan 

lipid.  

Agen yang membentuk biofilm pada tahap awal salah satunya adalah 

bakteri (Rzhepishevska et al., 2013; Kline et al., 2009). Komunitas mikroorganisme 

berupa biofilm yang tertempel pada suatu permukaan semakin lama akan 

menumpuk hingga membentuk suatu lapisan yang sering disebut dengan 

biofouling. Struktur yang lebih kompleks membuat bentuk biofilm ini meningkatkan 

resistensi bakteri yang membentuknya terhadap senyawa antimikroba 

dibandingkan dalam bentuk sel tunggal (Harper et al., 2014).  

Biofilm yang terbentuk menjadi permasalahan akibat bakteri memegang 

peran penting dalam berbagai lingkungan dan beberapa erat kaitannya dengan 

masalah kesehatan. Penanganan biofilm ini kemudian menjadi perhatian dalam 

beberapa bidang antara lain pengolahan pangan (Chmielewski dan Frank, 2003; 

Hall-Stoodley et al., 2004). Biofilm yang ditemukan dalam banyak kasus terbentuk 

pada suatu permukaan dan cenderung terdiri dari banyak spesies bakteri. Selain 

bakteri, biofilm juga memungkinkan terdiri dari jenis lain seperti jamur, alga, 

protozoa, dan produk korosi dari suatu permukaan. Ketika bakteri maupun jenis 

lainnya hidup secara bersamaan akan terjadi interaksi antar satu spesies dengan 

spesies lain. Biofilm merupakan struktur yang terus dinamis dengan masuk dan 

keluarnya sel-sel pada komunitas biofilm tersebut. Di bidang produksi pangan 

biofilm dapat tumbuh pada alat pengolahan dan juga pada lingkungan (area kerja). 
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Adanya biofilm ini kemudian dapat mengkontaminasi produk pangan, sebagai 

salah satu contoh adalah biofilm yang ditemukan di produk sayur seperti 

kecambah.  

 

 

Gambar 2.1 Biofilm pada permukaan hipokotil kecambah (Feet, 2000) 

 

Biofilm memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sel tunggal antara lain 

resistensi terhadap agen antimikroba (Donlan dan Costerton, 2002). Resistensi 

biofilm sering dikaitkan dengan matriks biofilm. Mekanisme resistensi biofilm 

melibatkan penyerapan antimikroba oleh matriks dan mencegah penetrasi 

antimkroba pada lapisan biofilm yang lebih dalam (Davison et al., 2010; Jang et 

al., 2006).  

 

2.1.1 Pembentukan Biofilm 

Proses pembentukan biofilm secara umum terdiri dari tiga tahapan yakni 

tahap pelekatan bakteri pada permukaan padatan (attachment), kolonisasi, dan 

tahapan pertumbuhan biofilm (Prakash et al., 2003). Pada tahap awal pelekatan, 

bakteri yang berada di sekitar permukaan yang berpotensi membentuk biofilm 

akibat bakteri saling mendekat karena adanya gaya elektrostatik maupun gaya 

fisika. Selain karena adanya gaya pada sekitar permukaan, bakteri juga melekat 

karena tersedianya nutrisi, suhu air, dan laju alir cairan yang sesuai dan memadai 

dengan sifat dan karakteristik seperti adanya flagella pada sel bakteri. Dalam 

tahap kedua, bakteri yang telah melekat berasosiasi dengan bakteri lain dengan 

membentuk mikrokoloni. Selain terbentuk mikrokoloni, pada tahap ketiga, sel 

bakteri juga mengeluarkan senyawa Ekstraseluler Polimer Matriks (EPM) yang 
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banyak mengandung protein, polisakarida, asam nukleat, dan fosfolipid yang 

selain berfungsi sebagai penghubung antar permukaan sel sekaligus sebagai 

sumber nutrisi bagi sel mikroba lainnya. Berikut Gambar 2.2 adalah tahapan 

pembentukan biofilm. 

 

 

Gambar 2.2 Tahapan pembentukan biofilm (Kim et al., 2012) 

Keterangan : 1. Pelekatan awal 2. Pembentukan mikroloni 3. Ekskresi Ekstraseluler 

Polimer Matriks (EPM) 4. Kolonisasi 5. Ekspansi mikroorganisme 

 

 

Setelah melalui pelekatan, pada tahap keempat, mikroorganisme yang 

telah terdapat pada permukaan akan melakukan tahapan kolonisasi yang dimulai 

dengan interaksi antar mikroorganisme. Proses kolonisasi terjadi seiring dengan 

ketersedian nutrisi dan kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. 

Jika kolonisasi telah terjadi, maka pembentukan biofilm akan secara otomatis 

terbentuk. Tahap kelima pembentukan biofilm melibatkan pertumbuhan dan 

ekspansi mikroorganisme. Monolayer dari mikroorganisme awal yang membentuk 

akan menarik kolonisasi sekunder untuk membentuk layer-layer lain (Usha et al., 

2010). 

Tahapan pelekatan pada proses pembentukan biofilm memiliki beberapa 

faktor yang mempengaruhi seperti: 

1. Efek substratum (permukaan) 

Permukaan yang kasar akan memberikan efek yang lebih baik pada 

proses pelekatan. Hal ini disebabkan permukaan yaang kasar dapat 

menurunkan kekuatan aliran yang dapat melepaskan pembentukan 
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biofilm. Selain itu, permukaan kaasar memiliki permukaan yang lebih 

besar.  

2. Conditioning film 

Media cair yang menyelimutti permukaan akan membuat 

permukaan tertutup oleh polimer dari medium sehingga menyebabkan 

modifikasi kimiawi yang akan berpengaruh pada pertumbuhan, perluasan, 

dan pelekatan mikroorganisme.  

3. Hidrodinamik 

Semakin cepat aliran cairan disekitar permukaan, maka akan 

semakin mempercepat laju pelekatan sel.  

4. Karakteristik media  

Jumlah zat gizi, pH, dan adanya senyawa antimikroba 

mempengaruhi proses pelekatan yang terjadi.  

5. Keadaan permukaan sel bakteri 

Adanyaa flagela, protein, dan permukaan sel yang hidrofobik 

mempermudah proses pelakatan.  

 

2.1.2 Resistensi Biofilm 

Kolari (2003) menyatakan bahwa bakteri dalam bentuk biofilm yang menua 

jauh lebih resisten terhadap antimikroba dibandingkan dengan sel bebas. 

Mekanisme penanganan biofilm ini beragam disesuaikan dengan kondisi biofilm 

yang diatasi. 

Antimikroba seperti desinfektan berkerja lebih efektif pada situasi tertentu 

tergantung pada banyak faktor termasuk kondisi penempelan pada permukaan, 

suhu, waktu kontak, konsentrasi, pH dan resistensi bakteri. Resistensi biofilm 

dapat terjadi akibat dari perbedaan mekanisme seperti penetrasi antimikroba ke 

dalam biofilm yang lambat atau tidak sempurna, perubahan fisiologi sel biofilm, 

terekspresinya suatu respon adaptasi terhadap stress oleh sejumlah sel, atau 

perubahan suatu sub populasi sel menjadi sel persister (sel yang melekat kuat).  

Houdt dan Michels (2010), menjelaskan mekanisme resistensi biofilm 

terhadap bakteri antara lain: 

1. Keberadaan EPS pada biofilm 

Extraceluller Polymeric Substance (EPS) membentuk suatu barrier atau 

penghalang yang sulit ditembus atau membentuk suatu kompleks dengan 

antimikroba sehingga mengganggu kerja antimikroba tersebut (Kolari, 
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2003). Jenis klorin aktif akan bereaksi lebih cepat dengan komponen 

organik pada lapisan permukaan biofilm sebelum dapat sempat berdifusi 

ke bagian dalam biofilm. 

2. Perubahan ke dalam fase dormansi 

Sel biofilm terutama sel yang terselubung jauh di dalam lapisan biofilm 

akan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan karena keterbatasan 

oksigen dan nutrisi. Hal ini berakibat sel menjadi dormansi (tidak 

semipermiabel) sehingga menyebabkan naiknya resistensi terhadap 

antimikroba. Biofilm yang lebih tua lebih resisten terhadap desinfektan 

dibandingkan biofilm yang berusia lebih muda. 

3. Peningkatan respon terhadap stress 

Mekanisme lain yang memungkinkan terjadinya resistensi terhadap 

antimikroba adalah kemampuan beberapa biofilm untuk merasakan 

antimikroba dan secara aktif memberikan respon dengan meningkatkan 

perlindungan secara lebih efektif dibandingkan sel planktonik. Sanderson 

dan Stewart (1997) melaporkan bahwa biofilm Pseudomonas aeruginosa 

menunjukkan peningkatan ekspresi katalase selama diberi perlakuan 

dengan hidrogen peroksida dengan konsentrasi sub letal bagi biofilm 

namun letal (menyebabkan kematian) bagi sel planktonik. Studi lainnya 

juga menunjukkan bahwa biofilm yang dikontakkan dengan antibiotik 

mengalami peningkatan produksi EPS yang menyebabkan semakin 

menebalnya matrik biofilm 

4. Perubahan menjadi sel persister 

Sel persister merupakan fraksi kecil dari sel yang kebal terhadap 

keberadaan agen antimikroba dan memiliki andil besar terhadap kekebalan 

infeksi oleh bakteri biofilm. Pembentukan sel persister disebabkan oleh 

toksin selular, suatu protein yang menghalangi proses seperti translasi 

yang kemudian memberikan resistensi terhadap antimikroba yang hanya 

bekerja pada sel aktif. 

 

2.1.3 Permasalahan biofilm di Industri 

Setiap permukaan yang memiliki kelembaban dan nutrisi yang tinggi 

sangat rentan menjadi tempat pembentukan biofilm. Hal ini menyebabkan setiap 

industri yang berhubungan dengan penggunaan air atau berbasis air dapat 

mengalami dampak yang serius. Industri-industri tersebut diantaranya industri 
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kertas, sistem pendingin, fasilitas air minum, kesehatan, peralatan medis dan 

pangan (MSU, 2008a, 2008b dalam Tarver, 2009). 

Kemampuan bakteri untuk menempel pada pemukaan abiotik dan 

membentuk biofilm menjadi suatu perhatian terutama bagi industri pangan (Houdt 

dan Michiels, 2010). Menurut Sillankorva et al. (2009), pada kebanyakan industri 

pangan dan dairy, bakteri patogen dan pembusuk dapat menempel pada 

permukaan peralatan dan membentuk biofilm. Biofilm merupakan salah satu 

perantara penting kontaminasi mikroba yang dapat memicu kerusakan alat, 

kehilangan energi, kerusakan pada produk jadi dan perpindahan patogen 

makanan yang menimbulkan berbagai penyakit. 

Biofilm terbentuk pada permukaan peralatan, misalnya yang digunakan 

untuk handling, penyimpanan atau pengolahan, terutama area yang tidak mudah 

dibersihkan atau disanitasi (misalnya bagian ujung, persendian, sudut, keran/katup 

dan sambungan pada sistem pipa). Area yang berkarat juga merupakan tempat 

ideal untuk pertumbuhan biofilm (Sillankorva et al., 2009). 

Ketika biofilm terbentuk pada lingkungan industri, akan sangat sulit untuk 

menghilangkannya. Lunden et al. (2000) melaporkan bahwa beberapa strain 

Listeria monocytogenes dapat meningkatkan kemampuan melekat pada 

permukaan stainless steel dalam waktu yang sangat singkat dan dan menjadi sel 

persisten yang lebih resisten terhadap proses pembersihan dan sanitasi. Laporan 

lainnya menyebutkan bahwa sembilan jenis desinfektan yang efektif membunuh 

sel planktonik Salmonella menjadi kurang efektif saat diaplikasikan pada bentuk 

biofilmnya (Houdt dan Michels, 2010). 

Selama proses industri, biofilm yang ada atau tertinggal sulit untuk 

dideteksi sehingga penanganan biofilm menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, 

perlu pemahaman mengenai interaksi antara biofilm dan permukaan tempatnya 

menempel dengan tujuan metode pembersihan dan desinfektasi yang efektif untuk 

pencegahan dan penghilangan biofilm (Sillankorva et al., 2009). Penanganan 

biofilm secara fisik membutuhkan energi dan cost yang cukup tinggi. Sementara 

penanganan dengan cara kimia menggunakan sanitizer seperti detergen, hidrogen 

peroksida (H2O2), dan klorin tidak ramah lingkungan serta berpotensi 

mengkontaminasi produk pangan (Hobbs, 2007).  

Penghambatan  biofilm yang dibentuk akibat komunikasi  bakteri  dilakukan  

dengan  menggunakan  zat kimia  yang  berfungsi  menghambat  penyebaran  

sinyal  kimia. Namun, penggunaan senyawa kimia dapat menimbulkan 
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pencemaran lingkungan, timbul organisme resisten serta residu pada produk 

pangan. Metode standar yang digunakan di banyak industri pengolahan makanan, 

seperti sanitasi berbasis alkali dan asam hanya berpotensi menghilangkan matriks 

ekstraselular biofilm melalui parameter proses yang benar, yaitu formulasi yang 

tepat, konsentrasi, waktu, suhu dan energi kinetik (Parkar et al.,  2004;. Antoniou 

dan Frank, 2005). 

 

2.2 Quorum sensing  

Quorum sensing merupakan suatu sistem yang mengatur perilaku bakteri 

melalui pembentukan dan pengubahan ekspresi gen oleh molekul sinyal. Perilaku 

bakteri yang diatur oleh sistem quorum sensing diantaranya sekresi faktor 

virulensi, konjugasi, produksi pigmen, dan pembentukan biofilm (Taga et al., 

2001). Mekanisme quorum sensing pertama kali diketahui pada tahun 1970 pada 

bakteri laut Vibrio fischeri dan hanya dianggap terdapat pada bakteri tersebut. 

namun, tidak berapa lama kemudian, kembali ditemukan mekanisme quorum 

sensing pada bakteri gram positif dan negatif.  

Mekanisme quorum sensing melibatkan adanya sinyal sebagai inducer 

terjadinya interaksi dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan biofilm. 

Interaksi antar sinyal-sinyal bakteri yang terjadi lebih jauh dikenal dengan istilah 

quorum sensing merupakan wujud komunikasi antar sel. Sinyal yang dikeluarkan 

oleh bakteri ini berupa sinyal-sinyal kimia akan berperan dalam pembentukan 

karakteristik biofilm menjadi lebih padat dan komplek. Menurut Fuqua dan 

Greenbeg (2002), istilah quorum sensing sering dipakai untuk menggambarkan 

suatu sistem yang mengatur perilaku bakteri melalui pembentukan dan 

pengubahan ekspresi gen oleh molekul sinyal. Sinyal ini berupa molekul diffusible 

kecil yang disebut autoinducer. Autoinducer diproduksi oleh bakteri kemudian 

berdifusi keluar dan menumpuk di lingkungan sekitar, dan sekali konsentrasi 

ambang batas telah tercapai mereka berdifusi kembali ke dalam bakteri dan 

mengatur transkripsi gen spesifik. Hasil perilaku multiseluler ini, seperti 

pembentukan biofilm (McLean et al., 1997), bioluminescence (Nealson, 1977) atau 

berkerumun (Eberl et al., 1996), telah terbukti sangat berkontribusi untuk 

patogenesis bakteri. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa quorum sensing 

erat kaitannya dengan pembentukan biofilm. Penghambatan ini kemudian menjadi 

strategi yang menjanjikan untuk mengontrol salah satu penyebab penyakit akibat 
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food safety yang rendah. Mekanisme quorum sensing pada gram negatif misalnya, 

didasarkan pada produksi, sekresi dan penginderaan dari molekul sinyal bakteri 

sebagai hasil ekspresi gen. acylhomoserine lakton (AHL).  

Interaksi quorum sensing dapat terganggu oleh mekanisme antara lain (a) 

menghambat produksi molekul sinyal quorum sensing (b) degradasi AHL (sinyal 

quorum sensing) (c) mengurangi aktivitas reseptor protein sejenis AHL atau AHL 

synthase dan (d) meniru molekul sinyal terutama oleh senyawa sintetis sebagai 

analog dari sinyal molekul. Pentingnya quorum sensing selama patogenesis 

bakteri, menjadikan banyak penelitian yang fokus menghambat quorum sensing 

menggunakan berbagai model bakteri. Dalam penelitian terdahulu, senyawa 

furanone alami, serta banyak turunannya, telah terbukti efektif menghambat 

quorum sensing baik in vitro (Martinelli et al., 2004) dan in vivo (Wu et al., 2004). 

Namun, senyawa furanone ini terdiri dari halogen yang memberi mereka 

keterbatasan untuk digunakan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan senyawa 

alami lain yang dapat menghambat quorum sensing secara efisien. Dalam 

penelitian menggunakan tanaman obat tropis metode McLean et al.(2004) 

mengungkapkan bahwa vanilla juga mampu menghambat quorum sensing. Selain 

itu penggunaan kurkumin juga dapat digunakan dalam menghambat quorum 

sensing dengan menurunkan produksi AHL pada E.coli dan juga S. aureus (Moshe 

et al., 2011).  

Sistem quorum sensing pada sebagian besar bakteri gram negatif 

menggunakan lakton N-asil-homoserine (AHL) sebagai molekul sinyal (Lazdunski 

et al., 2004), sementara bakteri Gram-positif biasanya menggunakan asam amino 

dan peptide pendek yang dihasilkan pasca-translasi (Sturme et al., 2002). 

 

2.3 Pseudomonas aeruoginosa  

Pseudomonaas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif yang 

berbentuk batang, bergerak dengan flagel dan bersifat aerob. P. aeruginosa 

memiliki pili dengan tipe IV yang berfungsi baik untuk mengikat sel host. Dengan 

pili tersebut, P. aeruginosa dapat melakukan adhesi dan kolonisasi pada 

bermacam-macam tipe sel. P. aeruginosa memiliki diameter 0,5 – 1,0 µm dan 

panjang 1,5–4,0 µm. Bakteri yang tumbuh baik pada media dengan bermacam-

macam senyawa karbon ini merupakan floral normal pada tanah, air, dan sering 

dijumpai pada makanan (Hidayati, 2009). 
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Pseudomonas aeruginosa juga dapat menimbulkan kebusukan pada 

makanan disamping sebagai agen penyakit di dalam tubuh manusia. Suhu 

optimum untuk pertumbuhan berkisar antara 35–42°C pada media dengan pH 7,0. 

P. aeruginosa dapat membentuk biofilm untuk kelangsungan hidupnya. Fase 

pertumbuhan P. aeruginosa yaitu fase log jam ke 3 sampai jam ke-6. Fase 

stasioner antara jam ke-6 sampai jam ke-8 sedangkan menuju fase kematian pada 

setelah jam ke-22 (Refdinal dkk., 2014). 

Pseudomonas aeruginosa memiliki klasifikasi sebagai berikut. 

Divisi   : Protophyta 

Class   : Schizomycetes 

Ordo   : Pseudomonadales 

Sub ordo : Pseudomonadiae 

Familia  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Species : Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Gambar 2.3 Morfologi P. aeruginosa (Potera, 2012) 

 

Pseudomonas aeruginosa juga bersifat patogen bagi manusia. Bakteri ini 

mengkoloni pada manusia dan menimbulkan infeksi apabila fungsi pertahanan 

inang abnormal. Oleh karena itu, P. aeruginosa disebut patogen oportunistik, yaitu 

memanfaatkan kerusakan pada mekanisme pertahanan inang untuk memulai 

suatu infeksi. Bakteri ini dapat pula menginfeksi pada manusia yang normal dan 

berlaku sebagai saprofit pada usus normal dan pada kulit manusia. Infeksi P. 

aeruginosa menjadi masalah serius pada pasien rumah sakit yang menderita 

kanker, fibrosis kistik dan luka bakar. Angka fatalitas pasien-pasien tersebut 

mencapai 50 % (Mayasari, 2005). 
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2.4 Quorum sensing pada P. aeruginosa 

Pada Pseudomonas, mekanisme quorum sensing terdiri dari dua sistem 

regulasi utama yaitu sistem Las I/R and Rhl I/R dan molekul acyl-homoserine 

lactone (AHL) dalam berbagai ukuran. Dalam sistem metabolisme tersebut diatas, 

LasI atau LuxI akan berikatan dengan AHL (sebagai autoinducer / sinyal) sehingga 

dapat memicu aktivasi ekspresi rhIR. Selain itu, autoinducer dapat berikatan 

dengan LasR atau LuxR. Terjadinya ikatan tersebut dapat memicu aktivasi 

transkripsi gen target dan dapat mensintesis elastase, protease, pigmen 

pyocyanin, dan faktor virulensi lainnya. Bila ada senyawa anti-quorum sensing, 

maka senyawa tersebut akan berkompetisi dengan autoinducer untuk berikatan 

dengan Las I/R dan Lux I/R. Hal ini akan menyebabkan tidak terjadinya sintesis 

berbagai faktor virulensi dari P. aeruginosa serta tidak terbentuknya biofilm 

(Mihalik et al., 2008). 

 

Gambar 2.4 Sistem quorum sensing pada P aeruginosa (Mihalik et al., 2008) 

 

 

Sistem quorum sensing P. aeruginosa menggunakan molekul sinyal N-

acyl-homoserine lactone (AHL) (Kievit dan Igleweski, 2000). Pencegahan sistem 

quorum sensing dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa atau molekul 

tertentu yang dapat mencegah terjadinya quorum sensing. Sejumlah senyawa 

penghambat sistem quorum sensing telah dilaporkan dalam penelitian 

sebelumnya misalnya senyawa  sintetis analog  dari autoinducer yaitu  furanone  

yang  diisolasi  dari  Delisea  pulchra (Dong  et  al., 2002). Mekanisme 

penghambatan sistem quorum sensing dinyatakan dalam Gambar 2.5, Gambar 

2.6 dan Gambar 2.7. 
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Gambar 2.5 Skema umum penghambatan quorum sensing degradasi senyawa AI 

(autoinducer) (Hentzer dan Givskov, 2003) 

 

Pada Gambar 2.5 terjadi proses didegradasi senyawa AI (autoinducer) oleh 

senyawa degradator (misalnya enzim laktonase), akibatnya tidak terjadi kompleks 

AI LuxR, sehingga tidak terjadi transkripsi gen target. 

 

 

Gambar  2.6 Skema umum penghambatan quorum sensing kompetisi (Hentzer dan 

Givskov, 2003) 

 

Mekanisme quorum sensing dapat dihambat apabila terdapat senyawa 

kompetitor. Senyawa kompetitor akan bersaing dengan AI untuk membentuk 

kompleks AI-LuxR (Gambar 2.6). Jika senyawa kompetitor atau senyawa analog 

AI yang terikat pada LuxR maka akan terjadi kompleks analog AI LuxR, akan tetapi 

kompleks ini tidak dikenali oleh gen target akibatnya tidak terjadi transkripsi gen 

target. 
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Gambar 2.7 Skema umum  penghambatan  quorum  sensing  antagonis (Hentzer dan  

Givskov, 2003) 

 

Senyawa antagonis  akan  mengkelat  senyawa  AI  sehingga  AI  tidak  

dikenali lagi  oleh  protein  LuxR,  atau  jika  senyawa  antagonis  berikatan dengan  

protein  LuxR  akan  mengakibatkan  kerja  LuxR  secara berlawanan  atau  

antagonistik,  akibatnya  kompleks  senyawa antagonis dengan LuxR tidak dapat 

menempel pada gen target yang pada akhirnya tidak terjadi transkripsi pada gen 

target tersebut. 

Bakteri gram negatif memilki banyak jenis sinyal AHL. Menurut Swift et al. 

(1997) dalam Ni et al. (2009) pada A. hydrophila dijumpai sinyal AHL berupa C4-

HSL dan AhyI / AhyR sebagai pengkode ekspresi pembentukan eksoprotease. 

Sementara menurut McClean KH (1997) dalam Ni et al. (2009) sinyal C6-HSL dan 

cvii / CviR ditemukan pada C. violaceum yang mengkode pembentukan 

exoenzymes, antibiotik, sianida, dan pigmen violacein. Menurut Zhang et al. 

(2001); Jiang et al. (1998) dalam Ni et al. (2009), P. aeruginosa sendiri memiliki 

sinyal AHL lain selain C4-HSL yaitu 3-okso-C12-HSL yang mana dapat mengkode 

enzim ekstraseluler, pembentukan biofilm serta menghasilkan metabolit sekunder. 

Berikut adalah struktur sinyal AHL pada P. aeruginosa : 

 

                

   (a)          (b) 

Gambar 2.8 (a) N-butanoyl-L-homoserine lactone (C4-HSL) (b) N-3-oxo-dodecanoyl-L-

homoserine lactone (3-oxo-C12-HSL)  
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2.5 Kunyit (Curcuma Longa L) 

Kunyit merupakan salah satu tanaman herbal yang tumbuh di Indonesia. 

Tanaman berupa semak dan bersifat tahunan ini memiliki tinggi hingga 40-100 cm. 

Dengan batang semu, tegak, bulat dan membentuk rimpang yang memiliki warna 

hijau kekuningan. Kulit luar rimpang berwarna jingga kecoklatan sedangkan 

daging buah berwarna merah jingga hingga kekuning-kuningan. Berikut ini adalah 

klasifikasi tanaman kunyit menurut Hapsoh dan Hasanah (2011): 

Kingdom  : Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Sub-divisio : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Bangsa : Zungiberales 

Suku  : Zungiberaceae 

Marga : Curcuma 

Jenis  : Curcuma longa L. 

 

 

Gambar 2.9 Kunyit (Curcuma longa L) 

 

Kunyit merupakan tanaman herba dan tingginya dapat mencapai 100 cm. 

Batang kunyit semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dan berwarna hijau 

kekuningan. Kunyit berdaun tunggal, berbentuk lanset memanjang, helai daun 

berjumlah 3-8, ujung dan pangkal daun runcing, tepi daun rata, pertulangan 

menyirip dan berwarna hijau pucat. Keseluruhan rimpang membentuk rumpun 

rapat, berwarna orange, dan tunas mudanya berwarna putih. Akar serabut 

berwarna cokelat muda. Bagian tanaman yang digunakan adalah rimpang, daun 

atau akarnya (Mahendra, 2005). Tanaman kunyit siap dipanen pada umur 8 - 18 

bulan, saat panen yang terbaik adalah umur tanaman 11 - 12 bulan, yaitu pada 
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saat gugurnya daun kedua. Saat itu produksi yang diperoleh lebih besar dan lebih 

banyak bila dibandingkan dengan masa panen pada umur kunyit 7 - 8 bulan. Ciri 

- ciri tanaman kunyit yang siap panen ditandai dengan berakhirnya pertumbuhan 

vegetatif, seperti terjadi kelayuan/perubahan warna daun dan batang yang semula 

hijau berubah menjadi kuning (Hapsoh dan Hasanah, 2011). 

Kunyit dikenal memilki banyak khasiat seperti antikoagulan, menurunkan 

tekanan darah tinggi, obat malaria, obat sakit perut, dan antimikroba. Berbagai 

macam khasiat tersebut dikarenakan rimpang kunyit yang biasanya digunakan 

mengandung berbagai kandungan kimia seperti tumeron, zingiberen, 

desmestoksikurkumin, bisdesmestoksikurkumin, pati, tannin, kurkumin, dan damar 

(Dalimartha, 2009).   

Kunyit merupakan jenis temu-temuan yang mengandung zat aktif seperti 

minyak atsiri dan senyawa kurkumin. Kandungan bahan kimia yang sangat 

berguna adalah curcumin yaitu diarilhatanoid yang memberi warna kuning. Selain 

itu kandungan kimianya adalah tumeron, zingiberen. Komposisi kimia kunyit kadar 

air 6,0%, protein 8,0%, karbohidrat 57,0%, serat kasar 7,0%, bahan mineral 6,8%, 

minyak volatile 3,0%, kurkuma 3,2%, bahan non volatil 9,0%. Kandungan kunyit 

yaitu minyak atsiri (3-5%) terdiri dari senyawa dialfapelandren 1%, disabeneli 

0,6%, cineol 1%, borneol 0,5%, zingiberen 25% tirmeron 58% seskuiterpen alcohol 

5,8%, alfatlanton dan gamma atlanton, pati berkisar 40-50%, kurkumin 2,5-6% 

(Bintang dan Nataamijaya, 2005). 

Menurut Harisna (2010), rempah-rempah yang banyak mengandung 

senyawa anti bakteri. Salah satunya adalah kunyit (Curcuma domestica Val) yang 

terbukti mengandung bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antibakteri. 

Respon daya hambat pertumbuhan mikroba yang dihasilkan dipengaruhi oleh 

kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam kunyit seperti minyak atsiri, 

alkaloid, flavonoid, tanin, kurkuminoid dan terpenoid (Rukmana, 2004). Menurut 

Heinrich et al. (2009) senyawa flavonoid mampu merusak dinding sel sehingga 

menyebabkan kematian sel. Himawan dkk. (2012) menjelaskan bahawa ekstrak 

kunyit diketahui memiliki aktivitas antibakteri dimana senyawa tersebut  berasal 

dari kurkuminoid yang mayoritas terdiri atas kurkumin. Hasil penelitian 

menunjukkan ekstrak etanol rimpang kunyit memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri patogen seperti Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, dan Salmonella typhosa. 

2.6 Kurkumin 
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Kurkumin merupakan salah satu senyawa aktif yang dihasilkan dari ekstrak 

kunyit. Kurkumin dihasilkan secara alami dari rimpang kunyit bersama dengan dua 

senyawa analog lainnya yakni demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin. 

Berdasarkan hasil ekstraksi, kurkumin merupakan senyawa yang paling banyak 

dihasilkan oleh kunyit dibandingkan dengan dua senyawa analog lainnya. 

Kurkumin berwarna kuning jingga dan kandungan kurkumin di dalam kunyit 

berkisar 3-4% (Joe et al., 2004) 

Kurkumin mempunyai rumus molekul C21H20O6 (BM = 368). Sifat kimia 

kurkumin yang menarik adalah sifat perubahan warna akibat perubahan pH 

lingkungan. Kurkumin berwarna kuning atau kuning jingga pada suasana asam, 

sedangkan dalam suasana basa berwarna merah. Kurkumin dalam suasana basa 

atau pada lingkungan pH 8,5-10,0 dalam waktu yang relatif lama dapat mengalami 

proses disosiasi, kurkumin mengalami degradasi membentuk asam ferulat dan 

feruloilmetan. 

Kurkumin mempunyai aroma yang khas dan tidak bersifat toksik bila 

dikonsumsi oleh manusia. Jumlah kurkumin yang aman dikonsumsi oleh manusia 

adalah 100 mg/hari sedangkan untuk tikus 5 g/hari (Rosmawani dkk., 2007). 

Kurkumin hingga saat ini dikenal memiliki banyak sifat yang 

menguntungkan seperti memiliki zat antimikroba. Zat antimikroba merupakan zat 

yang dapat mengganggu, merusak, bahkan mematikan mikroorganisme. Zat 

antimikroba sendiri menurut aktivitasnya dibagi menjadi dua yaitu memiliki aktivitas 

menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) dan yang memiliki aktivitas 

membunuh bakteri (bakteriosida). Aktivitas bakteriostatik banyak ditemukan pada 

konsentrasi rendah dan aktivitas bakteriosida pada konsentrasi yang tinggi. salah 

satu contoh zat antimikroba yang banyak digunakan berasal dari kelompok fenol. 

Fenol banyak digunakan karena senyawa tersebut tidak hanya terdapat pada 

antibiotika sintetik tetapi terdapat pula senyawa alami yang dikenal dengan 

polifenol. 
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Gambar 2.10 Struktur kurkumin 

 

 

Fenol yang digunakan dalam konsentrasi tinggi akan bekerja dengan cara 

merusak membran sitoplasma secara total dan mengendapkan protein sel. 

Namun, apabila digunakan dalam konsentrasi rendah maka, fenol akan 

menyebabkan kebocoran metabolit dan mengaktifkan bakteri (Madigaan, 2005). 

Selain merusak membran sel, mekanisme lain senyawa antimikroba adalah 

dengan merusak dinding sel, menghambat sintesis asam nukleat dan protein dan 

menghambat kerja enzim. Gugus fenol yang terdapat pada kurkumin disinyalir 

dapat menghambat pertumbuhan biofilm P. aeruginosa melalui mekanisme 

penghambatan interaksi quorum sensing. 

Beberapa senyawa yang dapat digunakan sebagai penghambat 

pembentukan biofilm akibat ekspresi sinyal CH4-HSL adalah senyawa berbasis 

furanon dan fenol (Persson et al.(2005) ; Rasmussen et al. (2005)). Senyawa 

inhibitor biofilm dapat ditemukan pada beberapa komoditas. Tanaman M. 

tuberosa, sebagai contoh menunjukkan aktivitas antibiofilm terhadap bakteri P. 

aeruginosa dan S. aureus. Berdasarkan hasil penelitian Setyani (2011), senyawa 

aktif M. tuberosa yang menunjukkan aktivitas antimikroba merupakan senyawa 

fenol. Selain itu ekstrak etil asetat dan etanol rimpang temu ireng dilaporkan dapat 

menghambat aktivitas molekul sinyal N-butanoyl-L-homoserine lactone (C4-HSL) 

secara optimal pada A. hydrophila (Lestari, 2006). Ekstrak methanol rimpang 
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lengkuas juga dilaporkan mampu menghambat pembentukan biofilm pada sistem 

quorum sensing Vibrio sp (Magdalena dkk., 2007). Pada penelitian Rachid et al. 

(2000) ekstrak kunyit telah digunakan sebagai antibiofilm namun hanya 

memberikan pengaruh pada S. aureus dan E. coli.  

 

2.7 Ekstraksi Kunyit 

Ekstraksi merupakan suatu cara untuk menarik satu atau lebih zat yang 

terkandung pada suatu bahan asal dengan menggunakan pelarut (Syamsumi, 

2006). Tujuan utama dari ekstraksi adalah untuk mendapatkan atau memisahkan 

zat-zat yang dikehendaki untuk diambil. Zat-zat atau senyawa aktif yang 

digolongkan ke dalamnya antara lain. minyak atsiri, alkoloid, flavonoid dll.  

Salah satu kandungan ekstrak kunyit adalah kurkumin. Kurkumin dapat 

dipisahkan melalui proses ekstraksi sehingga dapat lebih spesifik dimanfaatkan 

(Bagchi, 2012). Kurkumin diekstraksi melalui proses pemisahan dengan 

penambahan pelarut tertentu untuk mengeluarkan komponen campuran dari zat 

padat atau zat cair. Kurkumin sebagai fraksi padat yang diinginkan bersifat larut 

dalam pelarut (solvent), sedangkan fraksi padat lainnya tidak dapat larut (Susiana, 

2009). Komponen yang dipindahkan dari zat padat ke dalam pelarut disebut 

“solute” sedangkan padatan yang tidak terlarut dalam pelarut disebut “inert 

(Wahyuni, 2004). Proses tersebut akan menjadi sempurna jika solut dipisahkan 

dari pelarutnya, misalnya dengan cara distilasi/penguapan. 
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan, 

Laboratorium Bioteknologi Pangan, Laboratorium Biokimia dan Analisis Pangan, 

Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Laboratorium Mekantronika 

Jurusan Keteknikan Pertanian Universitas Brawijaya, Laboratorium Farmasi 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya serta Laboratorium Fisiologi 

Tumbuhan dan Laboratorium Rekayasa Genetika Fakultas MIPA UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2015 – Juni 

2016. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan kimia dalam penelitian ini yang digunakan antara lain, akuades, 

alkohol 70%, NaCl, larutan detergen komersial 0,2%, glukosa, reagen kristal violet 

1%, reagen safranin 1%, PBS (Phospate Buffer Saline) ph 7, iodin, etanol 96%, 

etanol 80%, reagen folin, asam galat, natrium karbonat, kloroform, asam asetat 

glacial, curcumin standard, silica gel 60 F254 yang diperoleh dari Toko Kimia 

Makmur Sejati Malang. Media bakteri yang digunakan antara lain, Trypticase Soy 

Broth (TSB), dan bacteriological agar yang diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian FTP UB.  

Isolat bakteri yang digunakan adalah Pseudomonas aeruginosa sebagai 

pembentuk biofilm diperoleh dari Laboratorium Kedokteran UB. 

 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan antara lain : autoklaf (model HL-36 AE, Hirayama 

Jepang), mikroplate (Binder BD 53 Germany), vortex (Turbo Mixer model LW 

Scientific), timbangan analitik (Mettler Toledo AL 204), mikropipet (Socorex, 

Finpipette Digital, Eppendorf), timbangan analitik (Mettler Toledo), oven (Binder), 

spektrofotometer (Jenway 6035), laf, pengering kabinet, shaker, rotary evaporator, 

mikroplate reader (BioRAD model 680), blender (Philips). Perangkat glassware 

dan non-glassware yang digunakan adalah cawan petri diameter 20 cm, cawan 

petri diameter 6 cm, tabung reaksi, beaker glass, erlenmeyer, labu ukur, gelas 
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ukur, bunsen, pipet ukur, blue tip, yellow tip, mikro tube 1,5 ml, ose, korek api, bola 

hisap, mikroplate, tabung reaksi, ayakan 40 mesh, kertas saring whatman no.41 

serta stainless steel slide yang dibeli di pasar besi Malang dengan ketebalan 1 

mm.  SS slide dipotong dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm di Laboratorium Mekantronika 

Jurusan Keteknikan Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian disusun menggunakan analisa deskriptif kuantitatif dengan 6 

tahapan diantaranya sebagai berikut, 

1. persiapan bakteri pembentuk biofilm 

2. tahap uji pembentukan biofilm metode TCP dan TM 

3. ekstraksi kunyit (Curcuma longa L) 

4. uji penambahan ekstrak kunyit terhadap bakteri pembentuk biofilm 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Bakteri Pembentuk Biofilm 

Bakteri Pseudomonas aeruginosa ditumbuhkan dalam media TSB dengan 

kondisi pertumbuhan 37oC, 125 rpm kemudian dibuat kurva pertumbuhan. 

Perhitungan OD dilkukan setiap rentang waktu tertentu dengan terlebih dahulu 

mencari panjang gelombang maksimum dalam rentang λ600-620nm. Pada selang 

waktu yang sama dengan pengukuran OD dilakukan platting untuk mengetahui 

total bakteri. Data kurva pertumbuhan yang didapat digunakan sebagai acuan 

penumbuhan biofilm. Hasil OD dan jumlah sel yang tumbuh per selang waktu dicari 

nilai minimal untuk digunakan dalam konfirmasi pembentukan biofilm. Data 

OD>0,240 digunakan sebagai acuan untuk menyatakan jumlah sel minimal untuk 

membentuk biofilm. Sementara hasil kurva yang menyatakan fase pertumbuhan 

digunakan untuk menentukan lama waktu inkubasi sebagai kajian penelitian. 

Sebelum dilakukan pengamatan kurva maka terlebih dahulu dimulai dengan 

melakukan uji konfirmasi morfologi sel menggunkan metode pengecatan gram. 

 

3.4.2 Tahap uji Pembentukan Biofilm dengan Metode TCP dan TM 

Konfirmasi pembentukan biofilm dilakukan dengan menumbuhkan isolat 

bakteri Pseudomonas aeruginosa menggunakan dua metode yaitu TCP (Tissue 

Culture Plate) dan TM (Tube Method). Untuk metode TCP berikut tahapan 

konfirmasi biofilm : 



23 
 

- Stainless steel slide (SS slide) direndam menggunakan larutan detergen 

komersial 0,2% semalaman 

- Setelah semalaman, SS slide direndam kembali ke dalam larutan detergen 

yang baru menggunakan air hangat dan diagitasi selama 5 menit 

- SS slide selanjutnya dicuci bersih dengan akuades dan direndam dalam 

akuades baru 

- SS slide kemudian disterilisasi pada suhu 121 C selama 15 menit 

- SS slide steril diletakkan ke dalam cawan petri diameter 3cm berisi TSB + 

0,5% glukosa steril 

- Kultur bakteri pembentuk biofilm dengan OD>0,240 dimasukkan ke dalam 

media sebanyak 50 µl, ditambah dengan larutan NaCl 0.9% sebanyak 20 

µl 

- Cawan petri diinkubasi pada suhu 37 C selama 24-72 jam dengan 

penggantian media setiap 12 jam sekali 

 

Metode TM yang dipakai ini merupakan deteksi kualitatif biofilm yang 

menggunakan indikator ketajaman warna. Beberapa tahapannya antara lain : 

- Media TSB + 0,5% glukosa steril dalam tabung reaksi ditambahkan satu 

ose steril kultur Pseudomonas aeruginosa. 

- Diinkubasi dalam suhu 37 C selama 24 jam. Setelah itu didekantasi dan 

dicuci dengan PBS (pH 7) dan dikeringkan. 

- Selanjutnya dilakukan pewarnaan dengan reagen kristal violet (0,1%) dan 

dicuci dengan akuades. 

- Dikeringkan dengan posisi tabung dibalik. 

- Biofilm yang terbentuk diamati berdasarnya ketajaman warna yang 

terbentuk. 

 

3.4.3 Tahapan Ekstraksi Kunyit (Curcuma longa L) 

Rimpang kunyit sebanyak 1 kg dicuci, dikupas, dan diiris dengan ketebalan 

1 mm. Kemudian, rimpang kunyit dikeringkan dengan pengering kabinet pada 

suhu 57°C. Setelah itu, kunyit kering yang telah didapatkan diblender dan diayak 

dengan ayakan 40 mesh untuk didapatkan kunyit bubuk. Kunyit bubuk diambil 

dengan perbandingan 1 : 9 dengan pelarut kemudian dimasukkan dalam 

erlenmeyer 250 ml, ditambahkan ethanol 80%  dan ditutup dengan aluminium foil. 

Kunyit bubuk yang telah dicampur dengan ethanol kemudian diaduk dengan 
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shaker selama 60 menit dan didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian 

disaring dengan kertas saring whatman no 41 untuk mendapatkan ekstrak kunyit. 

Selanjutnya ekstrak ini masih mengandung etanol sehingga perlu diuapkan 

dengan rotary evaporator dengan suhu 40°C selama 1,5 sampai 2 jam dan 

didapatkan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit yang didapat selanjutnya dianalisa KLT 

kurkumin, kadar kurkumin dengan spektrofotometer dan kadar total fenol.  

 

3.4.4 Tahap Pengujian  Ekstrak Kunyit terhadap Biofilm (Kajian Penambahan 

pada Fase Pertumbuhan) 

P. aeruginosa diukur densitas biofilmnya dengan menggunakan microplate 

reader sebagai ukuran penghambatan (aktivitas inhibitor) oleh ekstrak kunyit. 

Pengukuran dilakukan terhadap kontrol dan juga pada perlakuan. Pengujian 

dilakukan menggunakan konsentrasi ekstrak 150 µg/ml. Ekstrak kunyit yang telah 

diperoleh diencerkan menggunakan DMSO dan akuades steril sesuai dengan 

konsentrasi. Suspensi Pseudomonas aeruginosa sebanyak 100 µl/well dan media 

TSB steril 100 µl/well diinkubasi selama 4, 12 dan 22 jam dengan suhu 37°C. 

Kemudian masing-masing well dicuci dengan akuades kemudian dikeringkan lalu 

ditambahkan ekstrak kunyit masing-masing konsentrasi tersebut ke dalam well 

mikroplate sebanyak 100 µl/well dan TSB steril 100 µl/well kemudian diinkubasi 

selama 24 jam dengan suhu 37°C. Setelah diinkubasi, mikroplate dicuci 

menggunakan akuades lalu dikeringkan dan ditambahkan reagen safranin 1% 

sebanyak 200 µl/well didiamkan selama 1 menit lalu dicuci dengan akuades dan 

dikeringkan. Setelah itu mikroplate dibaca menggunakan mikroplate reader pada 

panjang gelombang 490 nm. Sebelum dilakukan pengukuran densitas (OD) 

masing masing well ditambahkan etanol 96% agar biofilm yang terbentuk dapat 

luruh dan terbaca sebagai densitas biofilm saat pengukuran. Kontrol positif yang 

digunakan adalah penambahan suspensi Pseudomonas aeruginosa tanpa 

penambahan ekstrak kunyit, sehingga setelah inkubasi sesuai lama waktu yang 

ditentukan dilanjutkan dengan proses pewarnaan.  
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3.5 Diagram Alir 

3.5.1 Persiapan Bakteri Pembentuk Biofilm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Tahapan uji Pembentukan Biofilm dengan Metode TCP dan TM 

     a. Preparasi permukaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS slide 

Direndam dalam larutan detergen 0,2% semalam 

Direndam dalam larutan detergen baru 0,2% baru dengan air hangat  

Diagitasi 5 menit 

Dicuci dengan akuades 

Disterilisasi dalam akuades 

SS slide steril 

Gambar 3.1 Diagram alir isolasi dan persiapan bakteri uji (Modifikasi Refdinal, 

dkk., 2014) 

Gambar 3.2 Diagram alir preparasi permukaan (Modifikasi Cerca et al., 2004) 

Ditumbuhkan media TSA 

Diinkubasi suhu 37°C 24 jam 

Stok kultur 

Pseudomonas aeruginosa 

- Kurva Pertumbuhan 

- Uji Pengecatan Bakteri 
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b. Penumbuhan Biofilm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Diagram alir penumbuhan biofilm (Modifikasi Cerca et al., 2004) 

SS slide steril 

Dimasukkan dalam cawan petri diameter 6 cm 

Media TSB + 0.5% glukosa 

Kultur pembentuk biofilm (105) 
50 µl NaCl 0,9% 20 µl 

Diinkubasi 37°C, 24 – 72 jam (tiap 12 jam ganti media) 

Biofilm pada SS slide 
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c. Deteksi Kualitatif Biofilm (Tube method) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3 Tahap Ekstraksi Kunyit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Diagram alir deteksi kualitatif biofilm (Christensen et al., 1985 

dalam Marthur et al., 2006) 

Rimpang kunyit 

Dicuci, dikupas, dan diiris ketebalan 1 mm 

Dikeringkan dengan pengering kabinet 57°C selama 5 jam 

Kunyit kering 

Media TSB + glukosa 0.5% 

Satu ose kultur P. aeruginosa 

Diinkubasi 37°C, 24 jam 

Didekantasi dan dicuci dengan PBS (pH 7.0) 

Dikeringkan 

Diwarnai dengan kristal violet (0.1%) 

Dicuci dengan akuades 

Dikeringkan dengan posisi terbalik 

Diamati ketajaman warna ungu 
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Kunyit kering 

Diblender 

Diayak dengan ayakan 40 mesh 

Kunyit bubuk 

Kunyit bubuk  

Dimasukkan erlenmeyer 250 ml, ditambah 1 : 9 pelarut 
ethanol 80%, ditutup aluminium foil 

Diaduk dengan shaker 60 
menit 

Diamkan 24 jam 

Disaring dengan kertas saring whatman no. 41 

Dimasukkan ke dalam botol kedap cahaya  

Diuapkan ethanol dengan rotary 
evaporator suhu 40°C, 1,5-2 jam 

Ekstrak kunyit 

Gambar 3.5 Diagram alir ekstraksi kunyit (Dewi dan Astuti, 2014) 

 Analisa: 
- Rendemen 

- Uji KLT kurkumin 

- Kadar Kurkuminoid 

- Total Fenol 
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3.5.4 Tahap Pengujian Ekstrak Kunyit terhadap Biofilm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Keterangan : *) Suspensi P. aeruginosa OD ≥ 0,600 (2x1011 CFU/ml) 
 

 

 

 

 

 

Dicuci dengan akuades dan dikeringkan 

Ditambahkan etanol 96% sebanyak 200µl/well 
 

Dibaca absorbansi dengan mikroplate reader panjang gelombang 
490 nm 

Suspensi P.aeruginosa*) 

Dimasukkan dalam well mikroplate sebanyak 
masing-masing 100µl/well,  ditambah dengan 

100µl/well TSB steril 

Diinkubasi lama waktu 4, 12 dan 22 jam, 37°C 

Dicuci dengan akuades dan dikeringkan 

Ditambahkan safranin 1% sebanyak 200µl/well 
didiamkan 1 menit 

Ditambahkan masing masing 100µl/well ekstrak kunyit masing – masing 
konsentrasi 150 mg/ml dan 100µl/well TSB steril 

 

Diinkubasi 24 jam, 37°C 

Dicuci dengan akuades dan dikeringkan 

Gambar 3.6 Diagram alir pengujian ekstrak kunyit terhadap biofilm 
 (Modifikasi Ghaima et al., 2013) 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Konfirmasi Morfologi Bakteri Uji 

 

Biofilm terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan komunitas 

mikroorganisme yang menempel pada suatu permukaan. Biofilm lama-kelamaan 

akan menumpuk hingga membentuk suatu lapisan lebih tebal (kompleks) yang 

sering disebut dengan biofouling. Bentuk biofilm ini meningkatkan resistensi 

bakteri yang membentuknya terhadap senyawa antimikroba dibandingkan dalam 

bentuk sel tunggal (Harper et al., 2014). Bakteri  pembentuk biofilm yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Pseudomonas aeruginosa. Kives et al. 

(2006) menyatakan bahwa P. aeruginosa ditemukan menjadi salah satu 

pembentuk biofilm.  

Konfirmasi morfologi diperlukan untuk memastikan isolat yang digunakan 

dalam penelitian ini sesuai dengan isolat yang dinyatakan oleh Kives et al. (2006) 

yaitu bakteri dengan golongan gram negatif. Bakteri gram negatif merupakan 

bakteri dengan dinding peptidoglikan yang tipis dan tidak kokoh sehingga saat 

proses pengecatan akan berwarna pink - merah. Hasil pengamatan secara 

mikroskopik (Gambar 4.1) menunjukkan adanya warna merah dan sel berbentuk 

batang. Hasil pengamatan menunjukkan hasil yang sesuai dimana Pseudomonas 

aeruginosa memiliki karakteristik berbentuk batang lurus atau lengkung dan 

berwarna merah sehingga dapat disimpulkan termasuk ke dalam golongan gram 

negatif (Pratiwi, 2008). 

         

Gambar 4.1 Pengecatan P. aeruginosa dengan menggunakan mikroskop (perbesaran 

1000x) 

Keterangan : a. Sel P. aeruginosa berbentuk batang dan berwarna merah 

 

 a 
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Warna merah pada gram negatif disebabkan rusaknya lapisan 

lipopolisakarida  pada dinding sel bakteri yang tidak tahan oleh pencucian alkohol, 

sehingga warna cat awal yang merupakan kompleks kristal violet-iodin (Gram A 

dan B) menjadi luntur dan warna cat Gram D (safranin) yang berwarna merah 

mampu menyelimuti dinding peptidoglikan pada bakteri. Penyebab lain bakteri 

gram negatif berwarna merah adalah akibat sedikitnya peptidoglikan yang kokoh 

sehingga tidak mempertahankan kompleks violet-iodin (Pratiwi, 2008). 

 

4.2 Kurva Pertumbuhan Bakteri Pseudomonas aeruginosa 

 

Kurva pertumbuhan digunakan untuk mengetahui siklus hidup dari suatu 

mikroorganisme. Informasi mengenai fase pertumbuhan nantinya akan didapatkan 

melalui hasil kurva pertumbuhan. Secara umum fase pertumbuhan 

mikroorganisme dibagi menjadi fase lag, log, stasioner dan kematian.  

P. aeruginosa adalah bakteri gram negatif yang dapat tumbuh dalam media 

TSB (Tryptose Soy Broth) sebagai media yang cocok untuk bakteri patogen. Suhu 

optimal untuk pertumbuhan P. aeruginosa adalah 35-37oC (Refdinal dkk., 2014). 

Hasil pengukuran kurva pertumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua acuan yakni berdasarkan tingkat kekeruhan (OD) pada λ 

615nm dan pehitungan koloni bakteri.  

Berikut adalah Tabel 4.1 yang menyatakan hasil nilai OD sebagai dasar 

penentuan panjang gelombang (λ) maksimum yang dipakai selama pembuatan 

kurva pertumbuhan: 

 

Tabel 4.1 Hasil OD blanko*) untuk penentuan panjang gelombang maksimum 

λ (nm) Nilai OD 

600  
610  
615  
620  

0,029±0,00 
0,030±0,00 
0,034±0,00 
0,029±0,00 

Keterangan : *)Blanko yang digunakan yaitu TSB steril sebagai media pertumbuhan P. 
aeruginosa 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 nilai OD tertinggi ditunjukkan oleh λ 615 sehingga 

panjang gelombang tersebut yang dijadikan acuan untuk perhitungan nilai OD. 

Nilai OD (Optical Density) menyatakan tingkat kekeruhan sel yang terdapat di 

dalam media pertumbuhan yang diasumsikan semakin keruh maka pertumbuhan 

sel akan semakin tinggi. Sementara untuk TPC digunakan untuk menghitung 
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jumlah sel setiap selang waktu dengan metode pengamatan langsung. Terkait 

dengan pembentukan biofilm, Marthur et al. (2006) menjelaskan bahwa bakteri 

mampu membentuk biofilm jika memiliki OD > 0.240. Kurva pertumbuhan P. 

aeruginosa ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kurva Pertumbuhan P. aeruginosa 

 

Berdasarkan Gambar 4.2, OD>0,240 untuk P. aeruginosa teramati pada jam ke-5, 

sehingga hal tersebut menandakan waktu inkubasi minimum agar biofilm dapat 
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terbentuk. Pada jam ke-4  adalah tahap awal (inisiasi) terbentuknya biofilm dengan 

jumlah OD mendekati 0,240 yaitu sebesar 0.181. Sementara untuk jumlah koloni 

pada setiap selang waktu pada setiap seri pengenceran kemudian dicari nilai log 

dan dimasukkan ke dalam grafik pada Gambar 4.2.  

Fase pertumbuhan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah fase 

lag, log dan stasioner. Hasil penelitian menyatakan fase lag P. aeruginosa dimulai 

pada jam ke 0- 4 dengan nilai OD pada jam ke-4 sebesar 0,181 dan jumlah koloni 

sebesar 1,93x106 CFU/ml. Fase lag (adaptasi) adalah fase dimana bakteri 

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jumlah bakteri pada fase lag lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan fase log (eksponensial). 

Fase log adalah fase dimana sel membelah secara pesat (Pelczar dan 

Chan, 2005). Hal ini ditandai dengan pertumbuhan sel yang tinggi berbanding lurus 

dengan nilai OD dan jumlah koloni yang tinggi. Pada penelitian ini, fase log terjadi 

pada jam ke 5- 20. Rentang waktu tersebut menunjukkan peningkatan jumlah sel 

yang optimal. Pada jam ke 12 didapatkan hasil peningkatan jumlah koloni tertinggi 

dengan nilai 2,3x1011 CFU/ml dan nilai OD sebesar 1,022.  

Fase pertumbuhan bakteri selanjutnya adalah fase stasioner, dimana 

jumlah sel yang mati semakin meningkat akibat terjadi persangan nutrisi dan 

dihasilkannya metabolit sekunder sehingga jumlah sel hidup berbanding lurus 

dengan sel mati atau konstan (Sumarsih, 2003). Waktu terjadinya fase stasioner 

dalam penelitian ini terjadi pada rentang waktu jam ke 22-24. Pada fase tersebut 

jumlah sel tidak mengalami peningkatan yang signifikan bila dilihat pada hasil 

perhitungan koloni. Pada jam ke-20 jumlah koloni sebesar 4,9x1012CFU/ml 

sementara pada jam ke-22 dan ke-24 berturut-turut adalah 7,0 x1012CFU/ml dan 

4x1012CFU/ml. Sementara nilai OD terus mengalami peningkatan meskipun telah 

melewati fase stasioner. Hal ini dikarenakan metode spektrofotometri hanya 

didasarkan pada perhitungan kekeruhan media dibandingkan kondisi media awal 

(blanko) yang jernih karena tidak ada pertumbuhan sel didalamnya.  

Penentuan fase pertumbuhan berdasarkan Gambar 4.2 sesuai dengan 

Refdinal dkk. (2014) yang menyatakan bahwa  fase log P. aeruginosa adalah 

sampai jam ke-6 dan menuju fase kematian pada setelah jam ke-22 dengan suhu 

optimal tumbuh untuk P. aeruginosa pada 35oC dan pH media 7,0. 
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4.3 Konfirmasi Pembentukan Biofilm P. aeruginosa 

 

Beberapa bakteri memiliki kemampuan membentuk biofilm. Konfirmasi 

pembentukan biofilm oleh Pseudomonas aeruginosa dideteksi menggunakan uji 

kualitatif. Beberapa diantaranya adalah metode Tissue Culture Plate (TCP) dan 

Tube Method (TM). Metode TCP merupakan salah satu metode konfirmasi 

pembentukan biofilm yang signifikan. Pada penelitian ini, hasil konfirmasi 

Pseudomonas aeruginosa menggunakan metode TCP menunjukkan hasil yang 

cukup signifikan dengan tumbuhnya biofilm disekitar SS slide seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 4.3.  

 

 

    

Gambar 4.3 Pembentukan Biofilm oleh P. aeruginosa metode TCP 

Keterangan : (a) SS Slide (b) Biofilm 

 

Berdasarkan Gambar 4.3, P. aeruginosa mampu membentuk biofilm yang 

menempel pada stainless steel slide (ss slide) dan sekitarnya. Pembentukan 

biofilm dengan metode TCP kemudian diperkuat dengan hasil konfirmasi dengan 

metode TM. Metode TM merupakan metode konfirmasi pembentukan biofilm 

dengan menumbuhkan bakteri pada media TSB didalam tabung reaksi yang 

kemudian dikonfirmasi dengan melakukan pewarnaan menggunakan reagen 

kristal violet. Hasil pembentukan biofilm diamati pada dinding tabung reaksi yaitu 

terbentuknya cincin ungu yang tebal pada dinding dan dasar tabung reaksi 

(Nabajit, 2014 ; Hassan et al., 2011). Pada penelitian ini, pada Gambar 4.4 

Pseudomonas aeruginosa menunjukkan pembentukan biofilm terbentuknya 

lapisan / cincin ungu tebal di dinding tabung reaksi setelah proses pencucian dan 

pewarnaan (staining). 

a 

b 
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Gambar 4.4 Pembentukan Biofilm P. aeruginosa Metode TM 

Keterangan : (a) biofilm di dinding tabung (b) biofilm di dasar tabung 

 

  Marthur et al. (2006) menyatakan bahwa metode konfirmasi pembentukan 

biofilm menggunakan metode TCP sensitif dan efektif untuk mendeteksi biofilm. 

Sementara metode TM digunakan untuk memperkuat konfirmasi biofilm karena 

saling memberikan hasil yang berkorelasi. Berikut adalah Tabel 4.2 yang 

menunjukkan hasil konfirmasi pembentukan biofilm. 

 

Tabel 4.2 Hasil Konfirmasi Pembentukan Biofilm P. aeruginosa  

Metode Hasil Konfirmasi 

Tissue Plate Culture (TCP) 

Tube Method ™ 

+ 

+ 

 

 

4.4 Rendemen Ekstrak Kunyit 

 

Secara umum ekstraksi dapat didefinisikan sebagai proses pemisahan 

dengan penambahan pelarut tertentu untuk mengeluarkan komponen campuran 

dari zat padat atau zat cair (Srijanto, 2004). Proses ekstraksi pada penelitian ini 

diawali dengan pencucian, pengupasan dan pengirisan rimpang. Kemudian 

rimpang kunyit dikeringkan, disaring dan diuapkan dengan rotary evaporator 

dengan suhu 40°C selama 1,5 sampai 2 jam dan didapatkan ekstrak kunyit 

menggunakan pelarut etanol dengan perbandingan bubuk dan pelarut sebesar 1:9 

(b/v). Marsono dkk. (2005) dalam Setyowati dkk. (2013) menyatakan bahwa 

ekstrak rempah-rempah dapat diperoleh dengan metode maserasi, yaitu bubuk 

rempah-rempah hasil penggilingan dan pengayakan dengan ayakan 32 mesh, 

diekstraksi dengan etanol 80%.  

Ekstrak kunyit yang telah mengalami penguapan akan menunjukkan hasil 

berupa ekstrak pekat berwarna kuning tua kecoklatan. Proses penguapan ini 

a 

b 
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meningkatkan jumlah senyawa terlarut (partial solute) dengan menguapkan 

pelarut yang dipakai pada suhu tertentu hingga ekstrak terpisah dari pelarut dan 

menjadi lebih pekat. Arifin dkk. (2006) juga menambahkan bahwa proses 

penguapan ini juga bertujuan agar sisa pelarut etanol dapat diuapkan dan tersisa 

ekstrak yang kental. Kunyit segar yang digunakan 300 gram dan 320 gram.  

didapatkan hasil bubuk kunyit sebesar 12,75±1,06 gram. Sementara itu setelah 

melewati proses penguapan pelarut dengan rotary evaporator didapatkan 

rendemen ekstraksi kunyit hasil ekstrak sebesar 1,475±0,03gram. Hasil ini 

menunjukkan besar rendemen ekstrak kunyit sebesar 11,6±1,24%. Hasil 

penelitian ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Yusro (2004), bahwa perlakuan 

ekstraksi kunyit untuk memperoleh kurkumin dapat dilakukan dengan 

menggunakan pelarut etanol. Hal yang sama juga diterapkan pada ekstraksi 

temulawak (Sembiring, 2006; Basalmah, 2006).  

Setyowati dkk. (2009) menambahkan perlakuan pendahuluan blansing dan 

pembekuan sebelum pengeringan dan kemudian diekstraksi dengan etanol 80% 

pada rasio bubuk-etanol 1:9 (b/v) dari variasi perbandingan 1:5, 1:7, 1:9 (b/v) 

bertujuan untuk mendapatkan hasil ekstraksi terbanyak. Dengan menggunakan 

acuan metode diatas, proses persiapan kunyit sebelum diekstrak terlebih dahulu 

melalui blansing dan pembekuan dengan rasio bubuk-etanol 1:9 (b/v) . Hal ini 

kemudian dilanjutkan dengan pengeringan untuk menurunkan kadar air. Setelah 

terbentuk chips kering, maka selanjutnya dikecilkan ukurannya dan kemudian 

diayak untuk menyeragamkan ukuran bubuk kunyit sebelum diekstrak dengan 

etanol. Selama proses maserasi, wadah pengujian selalu dalam keadaan tertutup. 

Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya proses oksidasi atau 

pengrusakan komponen akibat pengaruh cahaya.  

Kurkumin merupakan salah satu senyawa aktif yang dihasilkan dari ekstrak 

kunyit. Kurkumin dihasilkan secara alami dari rimpang kunyit bersama dengan dua 

senyawa analog lainnya yakni demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin. 

Ekstrak kunyit yang diperoleh akan digunakan sebagai senyawa antibiofilm bakteri 

uji dalam penelitian ini. Menurut Septiana dkk. (2006) kurkumin merupakan 

senyawa turunan fenol yang banyak dijumpai pada kunyit dan temulawak. Pigmen 

kurkumin tersebut larut dalam pelarut polar seperti etanol, karena tingkat 

kepolaran kurkumin hampir sama dengan etanol 95%. Komponen yang 

terekstraksi dalam etanol dapat dipisahkan dari pelarut etanol dengan pemanasan, 

karena titik didih etanol sekitar 78,4 °C atau lebih rendah dari titik didih air. 
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Jayaprakasha et al. (2005) menambahkan kurkumin dapat diekstraksi 

menggunakan pelarut dengan sangat efektif. Pemilihan jenis pelarut organik 

dipengaruhi oleh kekhasan bahan dan stabilitas substrat. Pelarut dengan tingkat 

polaritas medium lebih baik daripada salah satu pelarut nonpolar atau pelarut 

dengan polaritas tinggi (Pokorny et al., 2001). Etanol merupakan pelarut yang 

sesuai untuk melarutkan senyawa organik seperti kurkumin dengan polaritas 

medium dengan sifat mudah menguap. Hasil ekstrak kunyit ini kemudian di uji 

kadar kurkumin dan juga total fenol. 

 

4.5 Profil KLT Kurkumin 

 

Ekstrak kunyit yang didapatkan kemudian dilakukan uji kualitatif 

menggunakan metode Kromatografi  Lapis  Tipis (KLT). Fase diam yang 

digunakan yaitu silika  gel  60  F254 dengan fase gerak kloroform : etanol : asam 

asetat glacial  (94 : 5 : 1) dan  dideteksi  di  bawah lampu UV. 5  μl  larutan  uji dan  

larutan kurkumin standar  ditotolkan  pada  lempeng  fase  diam dan  dielusi dengan  

fase  gerak. Keduanya memiliki konsentrasi yang sama yaitu sebesar 10 mg/ml. 

Sebelum dilakukan penotolan sampel, fase diam harus diaktifkan  dengan cara  

dipanaskan  terlebih dahulu dalam oven / hot plate pada suhu 110oC selama 15 

menit. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya absorbsi dari fase diam. 

Sementara untuk fase gerak harus dijenuhkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan 

agar pemisahan sampel dapat optimal dan untuk mempercepat elusi. Pengamatan  

bercak  dilakukan  dengan cahaya  UV pada  panjang  gelombang 366 nm 

(Nurkhasanah dan Yusuf, 2015). Berikut adalah Gambar 4.5 yang menunjukkan 

hasil profil kromatografi lapis tipis ekstrak kunyit yang didapat.  
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(a)    (b) 

Gambar 4.5 Profil kromatografi ekstrak kunyit (a) Hasil KLT setelah fase gerak 
mencapai batas atas fase diam (b) Hasil pembacaan fase diam menggunakan UV pada 

panjang gelombang 366 nm 
Keterangan : S1   = Curcumin standard 

S2a   = Sampel ekstrak kunyit ( kurkumin) 
  S2b,c= Senyawa turunan kurkumin 

U1   = Curcumin standard pada pembacaan menggunakan UV 
U2a   = Sampel ekstrak kunyit ( kurkumin) pada pembacaan 
           menggunakan UV 

  U2b,c= Senyawa turunan kurkumin pada pembacaan 
           menggunakan UV 

 

Standar yang dipakai dalam uji kualitatif diatas adalah berupa kurkumin 

standar. Berdasarkan Gambar 4.5 diatas, sampel menunjukkan nilai Rf sebesar 

0,675 (a) memiliki profil bercak sesuai dengan standar kurkumin (S1) yang 

diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sampel positif mengandung kurkumin. Nilai 

ini didapatkan dari hasil bagi jarak bercak dari batas bawah dibandingkan dengan 

panjang plat (jarak batas bawah ke batas atas). Jarak bercak menujukkan hasil 

5,4 cm pada panjang plat 8 cm, sehingga didapatkan nilai Rf 0,675. 

Sementara untuk bercak (b) dan (c) berturut turut menunjukkan derivat 

kurkumin yaitu berupa demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin. Nilai Rf 

yang diperoleh oleh derivat ini berturut turut sebesar 0,537 dan 0,325. Hasil ini 

diperoleh dari pengukuran bercak pada plat yaitu 4,3 cm dan 2,6 cm dari batas 

S1 S2 

a 

b 

c 

U1 U2 

a 

b 

c 
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bawah dengan panjang plat 8 cm. Bercak senyawa demetoksi kurkumin dan  

bisdemetoksikurkumin tidak ditemukan pada standar dikarenakan standar yang 

dipakai hanya mengandung kurkumin.  

Nilai Rf ini sama seperti yang dinyatakan oleh Wagner dan Bladt (1996) 

bahwa kunyit mengandung kurkumin sebagai senyawa utama berupa kurkumin 

yang berwarna kuning cerah dengan nilai Rf =0,6 sementara untuk derivatnya 

sebesar Rf=0,5 dan Rf= 0,3 untuk demetoksi  kurkumin  dan  bisdemetoksi 

kurkumin. Madigan (2005) menyatakan bahwa kurkumin banyak dikenal sebagai 

zat antimikroba karena dapat bersifat sebagai bakteriosida maupun bakteriostatik. 

Oleh karena itu ekstrak kunyit dengan kandungan kurkumin dapat berpotensi 

sebagai antibiofilm selain sebagai antimikroba.  

 

4.6 Kadar Kurkumin 

 

Kurkumin mempunyai rumus molekul C21H20O6 (BM = 368) dan berwarna 

kuning atau kuning jingga. Pawar et al. (2014) menyatakan bahwa ekstrak kunyit 

dapat diuji menggunakan spektrofotometri untuk mengetahui berapa presentase 

kurkumin yang terdapat didalam ekstrak. Analisis spektrofotometri UV-Vis 

merupakan analisis yang sesuai untuk senyawa yang berwarna. 

Standar kurkumin terlebih dahulu dibuat kurva baku menggunakan 

konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ppm. Kemudian masing masing larutan standar ini 

diukur dalam panjang gelombang 425 nm. Hasil absorbansi yang didapatkan 

menunjukkan persamaan y = 0,1351x + 0,0549. Berikut hasil kurva baku yang 

didapatkan dari perhitungan standar kurkumin pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Kurva Baku Kurkumin 
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Sampel diuji menggunakan spektrofotometer dalam panjang gelombang 

yang sama dan didapatkan nilai absorbansi sebesar 0,274±0.00. Hasil ini 

kemudian disubstitusi ke dalam persamaan dan didapatkan besar konsentrasi 

kurkumin sampel adalah 3,2±0,04%. Hasil ini sesuai dengan Joe et al. (2004) yang 

menyatakan bahwa  kurkumin berwarna kuning jingga dan kandungan kurkumin 

di dalam kunyit berkisar 3-4%.  

 

4.7 Kadar Total Fenol  

 

Pada penelitian ini kadar total fenol dilakukan dengan pereaksi Folin-

Ciocalteu dengan standar asam galat. Meskipun mekanisme pasti tentang reaksi 

yang terjadi pada Pereaksi Folin-Ciocalteu belum diketahui, tetapi pada dasarnya 

adalah reduksi senyawa fosfomolybdotungstat menjadi heteropolimolybdenum 

yang berwarna biru (Walker, 2002). Pengujian total fenol pada ekstrak kunyit 

menunjukkan hasil warna biru semakin pekat maka nilai absorbansi semakin 

tinggi. Nilai absorbansi yang tinggi sebanding lurus dengan total pada fenol pada 

sampel juga tinggi (Hartiati dkk., 2013). Kunyit merupakan salah satu tanaman 

yang kaya senyawa fenolik. Senyawa fenolik pada bahan pangan  merupakan 

hasil metabolisme sekunder tanaman. Fenolik dan komponen polifenol termasuk 

kelas utama dari antioksidan alami pada tanaman. 

Kurva baku dibuat dari standar asam galat dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, 

5, 6 ppm sehingga dihasilkan persamaan y = 0,0056x – 0,0024. Hasil pembacaan 

spektrofotometer dengan 3 kali ulangan menunjukkan hasil absorbansi sampel 

sebesar 0.43 ± 0,00 sehingga diperoleh hasil kadar fenol sebesar 784±1,07mg 

GAE/ 100 gram bahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode ekstraksi yang 

dilakukan dalam penelitian menghasilkan kandungan total fenol yang tinggi. Nisar 

et al. (2015) menyatakan kadar total fenol pada ekstrak kunyit menggunakan 

etanol 80% adalah sebesar 745,76 mg GAE/ 100 gram bahan.  

Pemberian rasio pelarut dalam maserasi menentukan jumlah total fenol 

akhir ekstrak. Septina dkk. (2006) menyatakan bahwa semakin besar rasio bubuk-

etanol pada temulawak dan kunyit menghasilkan kadar fenol total semakin tinggi. 

Hal ini disebabkan semakin banyak etanol yang digunakan untuk ekstraksi,  

semakin  banyak  pula  fenol total yang  terekstrak. 

Hasil total fenol yang didapat dari ekstrak kunyit didominasi oleh kurkumin. 

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Purba dan Martosupono, (2009) 
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bahwa senyawa fenolik pada ekstrak kunyit sebagaian besar berupa kurkumin 

dengan demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin sebagai derivatnya. 

Kurkumin merupakan senyawa diketon simetrik dengan gugus karbonil yang 

terkonjugasi oleh cincin fenolik. 

Pengujian total fenol ini penting terkait sifat ekstrak kunyit sebagai zat 

antimikroba maupun antibiofilm. Senyawa yang dapat bersifat sebagai antibakteri 

sebagian besar berasal dari kelompok fenol. Fenol banyak digunakan karena 

senyawa tersebut tidak hanya terdapat pada antibiotika sintetik tetapi terdapat pula 

senyawa alami yang dikenal dengan polifenol. Fenol yang digunakan dalam 

konsentrasi tinggi akan bekerja dengan cara merusak membran sitoplasma secara 

total dan mengendapkan protein sel (Madigan, 2005). Selain merusak membran 

sel, mekanisme lain senyawa antimikroba adalah dengan merusak dinding sel, 

menghambat sintesis asam nukleat dan protein dan menghambat kerja enzim.  

 

4.8 Pengaruh Ekstrak Kunyit Terhadap Pembentukan Biofilm  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama waktu inkubasi 

P. aeruginosa terhadap efektifitas ekstrak kunyit dalam menghambat 

pembentukan biofilm. Pencegahan pembentukan biofilm ini dilakukan dengan 

menghambat sistem quorum sensing bakteri uji tersebut. Quorum sensing sering 

dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang mengatur perilaku bakteri 

melalui pembentukan dan pengubahan ekspresi gen oleh molekul sinyal (Fuqua 

dan Greenbeg, 2002). Terhambatnya komunikasi tersebut mengakibatkan tidak 

tercapainya densitas mikroorganisme dalam jumlah yang cukup untuk 

mengekspresikan beberapa faktor yang regulasinya diatur oleh quorum sensing 

sehingga biofilm tidak terbentuk (Otto, 2004). Bakteri patogen seperti P. 

aeruginosa menyebabkan infeksi jika mencapai quorum tertentu. Penghambatan 

ini yang kemudian dijadikan kajian dalam penelitian sehingga dapat diketahui 

potensi senyawa dari bahan alam sebagai antibiofilm. Ekstrak kunyit hasil 

maserasi yang telah diuji kurkumin maupun total fenol dan memberikan hasil positif 

kemudian diuji hambat terhadap biofilm menggunakan mikroplate untuk kemudian 

diukur dengan mikroplate reader pada panjang gelombang 490nm. P. aeruginosa 

yang digunakan sebagai bakteri uji dalam penelitian memiliki kesamaan dengan 

bakteri Cromobacterium violaceum yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. 

Kedua bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif dan memiliki sistem 
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quorum sensing sama hanya berbeda pada molekul sinyalnya. Molekul sinyal yang 

dimiliki oleh P. aeruginosa adalah berupa C4-HSL dan 3-okso-C12-HSL 

sedangkan pada C. violaceum dan A. hydrophyla berupa C6-HSL (Sari, 2012). 

Perlakuan penghambatan pertumbuhan pada C. violaceum dilakukan dengan 

menggunakan ekstrak etil asetat dan etanol rimpang temu ireng. Temu ireng dan 

kunyit merupakan golongan rimpang yang memiliki kesamaan yaitu memiliki 

kandungan kurkumin sebagai senyawa yang sering digunakan sebagai antibakteri. 

 Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, ekstrak kunyit dengan 

kandungan kurkumin lebih tinggi dibandingkan dengan temu ireng digunakan 

sebagai senyawa antibiofilm dalam penelitian ini. Kunyit mengandung kurkumin 

sebesar 3-5% (Joe et al., 2004). Dalam penelitian lain menyebutkan kadar 

kurkumin untuk varietas tertentu bisa mencapai 8% (Syukur dkk., 2006). 

Sementara itu kadar kurkumin pada jenis rimpang temu berkisar antara 2-3 % 

(Setiyono dan Ajijah, 2002).  

Ekstrak kunyit yang dipakai dalam uji memiliki konsentrasi 150 µg/ml. P. 

aeruginosa yang telah ditumbuhkan didalam media TSB dimasukkan sebesar 100 

µl ke dalam well mikroplate ditambah dengan media TSB steril sebesar 100 µl. 

Kemudian diinkubasi sesuai kajian fase yang telah ditentukan dari kurva 

pertumbuhan yang dibuat sebelumnya. Lama waktu inkubasi yang dipakai yaitu 4, 

12 dan 22 jam. Fase lag diwakilkan oleh lama waktu 4 jam sementara fase log 12 

jam dan fase stasioner pada lama waktu 22 jam. Ketiga perlakuan ini diinkubasi 

pada mikroplate suhu 37oC. Setelah diinkubasi masing-masing mikroplate dicuci 

untuk dihilangkan selnya dan tersisa biofilm yang menempel di dinding well. 

Selanjutnya masing-masing ekstrak ini kemudian dimasukkan ke dalam mikroplate 

96 well sebesar 200 µl kemudian diinkubasi selama 24 jam.  

Perlakuan staining atau pemberian warna diberikan terhadap masing-

masing perlakuan baik kontrol (tanpa penambahan ekstrak kunyit) maupun 

dengan penambahan ekstrak kunyit menggunakan cat safranin 1% yang kemudian 

dicuci dengan akuades hingga tersisa biofilm di dinding. Pembacaan dilakukan 

dengan mikroplate reader dengan terlebih dahulu dilakukan pelunturan biofilm 

menggunakan etanol 96%. Berikut adalah Gambar 4.7 yang menunjukkan grafik 

nilai Optical Density (OD) pada perlakuan lama waktu inkubasi. 
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 Gambar 4.7  Grafik pengaruh ekstrak kunyit terhadap nilai OD biofilm P. aeruginosa 

 

Data pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa perlakuan lama waktu 

inkubasi 4 jam menghasilkan perbedaan nilai OD perlakuan penambahan ekstrak 

kunyit dibandingkan dengan OD kontrol. Nilai OD kontrol sebesar 0,248±0,05 turun 

menjadi 0,096±0,01 setelah diberi perlakuan penambahan ekstrak kunyit. Hal yang 

sama ditunjukkan oleh nilai OD pada perlakuan lama waktu inkubasi 12 jam. Pada 

inkubasi 12 jam nilai OD kontrol 0,573±0,02 menjadi 0,338±0,03. Penurunan nilai 

OD ini menunjukkan bahwa ekstrak kunyit dapat menghambat pembentukan 

biofilm dan menurunkan jumlah biofilm yang tumbuh. Hal ini dikarenakan dalam 

ekstrak kunyit terdapat senyawa yang berpotensi menjadi analog bagi autoinducer 

(sinyal) dalam sistem quorum sensing yang dimiliki oleh P. aeruginosa. 

Mekanisme ini menurut Hentzer dan Givskov (2003) adalah ekstrak kunyit 

berperan sebagai senyawa kompetitor yang akan bersaing dengan sinyal dalam 

quorum sensing yaitu oxo-C12-HSL sehingga tidak terbentuk komplek 

autoinducer-LuxR. Jika senyawa kompetitor atau senyawa analog yang terikat 

pada LuxR maka akan terjadi kompleks analog AI LuxR, akan tetapi kompleks ini 

tidak dikenali oleh gen target akibatnya tidak terjadi transkripsi gen target. 

Rasamiravaka et al. (2015) menyebutkan bahwa quorum sensing adalah 

komunikasi antar sel yang dapat membentuk biofilm sebagai salah satu hasil 

ekspresinya. P. aeruginosa memiliki dua sistem utama quorum sensing yang 

dipengaruhi oleh faktor transkripsi LasI/LasR dan rHLI/rHLR dengan sinyal / 
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autoinducer berupa molekul sinyal N- (3-oxododecanoyl) -L-homoserine lakton (3-

okso-C12-HSL) dan lakton N-butanoylL-homoserine (C4-HSL).  

Perlakuan lama waktu inkubasi 4 jam ini disesuaikan dengan fase lag pada 

kurva pertumbuhan yang telah dibuat sebelumnya. Pada fase lag terjadi 

peningkatan ukuran sel, mulai pada waktu sel tidak atau sedikit mengalami 

pembelahan. Fase ini, ditandai dengan peningkatan komponen makromolekul, 

aktivitas metabolik, dan sifat kerentanan terhadap zat kimia dan faktor fisik yang 

tinggi. Fase lag merupakan suatu periode penyesuaian yang sangat penting untuk 

penambahan metabolit pada kelompok sel, menuju tingkat yang setaraf dengan 

sintesis sel maksimum sehingga mengakibatkan biofilm yang terbentuk oleh sel P. 

aeruginosa juga masih rendah. Jumlah biofilm yang rendah ini kemudian dapat 

didegradasi dengan mudah oleh ekstrak kunyit. Yulia (2013) menyatakan bahwa 

dalam fase lag P. aeruginosa masih dalam fase menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sehingga tingkat pertumbuhannya tidak tinggi.  

Hal ini berbanding lurus dengan perlakuan lama waktu inkubasi 12 jam.  

Data pada Gambar 4.7 menghasilkan penurunan nilai OD perlakuan penambahan 

ekstrak kunyit dibandingkan dengan OD kontrol. Yulia (2013) menyatakan jumlah 

pertumbuhan sel dalam fase log ini sangat meningkat tajam. Pertumbuhan sel 

yang tinggi  berpotensi membentuk biofilm dalam volume yang tinggi. Namun pada 

lama waktu inkubasi ini, yang merupakan fase log P. aeruginosa masih terjadi 

penurunan OD. Hal ini menunjukkan ekstrak kunyit masih efektif menghambat dan 

menurunkan pembentukan biofilm oleh P. aeruginosa meskipun pada fase log 

peningkatan jumlah sel cukup optimal. Pada lama waktu inkubasi ini sel terus 

membelah membentuk sel baru dengan jumlah tinggi namun dalam bentuk sel 

tunggal/platonik namun tidak seluruh sel ini saling berinteraksi dalam sistem 

quorum sensing sehingga ekspresi pembentukan biofilm masih dapat diturunkan. 

Pada lama waktu inkubasi yang masih rendah, maka jumlah sel juga akan 

sedikit. Pada tahapan ini tentu tidak akan terjadi pelekatan sel dalam volume yang 

tinggi sehingga senyawa antibiofilm dapat dengan mudah mengacaukan sistem 

quorum sensing antar sel sehingga biofilm dapat terhambat pertumbuhannya. 

Senyawa antibiofilm ini kemudian akan menurunkan biofilm yang telah terbentuk 

dengan mekanisme dari gugus fenol senyawa ekstrak kunyit terhadap P. 

aeruginosa. Ekstrak kunyit mengandung senyawa kurkumin yang disinyalir dapat 

menghambat pembentukan biofilm dan mendegradasi biofilm yang telah 

terbentuk. Struktur dari ekstrak kunyit yang merupakan gugus fenol dapat 
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memberikan pengaruh pada sistem quorum sensing P. aeruginosa sehingga 

bofilm tidak terbentuk. Smith et al. (2003) dalam Ni et al. (2009) menyatakan 

bahwa telah dilakukan penelitian mengenai senyawa analog yang merupakan 

turunan dari sinyal AHL yang kemudian dikarakterisasi dan didapatkan untuk 

modifikasi senyawa AHL pada cincin lakton menjadi bentuk fenol memberikan 

pengaruh yang tinggi terhadap penghambatan biofilm. Hal ini diperkuat oleh Man 

dan O’Toole (2001) dalam Ghaima (2013) bahwa mekanisme dari ekstrak 

tanaman dalam menghambat maupun mendegradasi biofilm P. aeruginosa 

dengan curcumin sebagai komponen utama dari ekstrak kunyit misalnya, dapat 

memperlambat pembentukan biofilm untuk terus tumbuh.  

Ekstrak kunyit secara efektif dapat memberikan hasil penurunan OD biofilm 

yang telah terbentuk. Rudrappa dan Bais (2008) dalam Rasamiravaka  et al. (2014) 

menyebutkan bahwa senyawa fenolik kunyit yaitu kurkumin yang merupakan 

konstituen utama rimpang kunyit dapat menghambat adhesi dari P. aeruginosa 

pada dinding polypropilen yang dikorelasikan dengan penurunan produksi 3-okso-

C12-HSL produksi. Kurkumin terbukti dapat menurunkan faktor virulensi serta 

menurunkan sistem quorum sensing. Rasamiravaka et al. (2014) juga menyatakan 

bahwa adanya komponen fenol dalam kurkumin dapat menjadi senyawa yang 

menghambat AHL (sinyal biofilm) dan derivatnya dapat berperan sebagai 

antibiofilm. Kurkumin juga dimanfaatkan sebagai senyawa antibiofilm bagi 

Helicobacter pylori yang merupakan bakteri gram negatif (Pattiyathanee, 2009). 

Kurkumin dapat menunda pembentukan biofilm membuat sebagian besar sel 

bakteri menjadi sebagai planktonik, sehingga dapat lebih mudah terdegradasi oleh 

agen antimikroba dibanding dalam bentuk biofilm (Man dan O'Toole (2001) dalam 

Pattiyathanee, 2009). 

Pada perlakuan lama waktu inkubasi 22 jam tidak menghasilkan 

penurunan nilai OD pada perlakuan penambahan ekstrak kunyit dibandingkan 

dengan OD kontrol. Nilai OD kontrol sebesar 0,961± 0,01 dan naik menjadi 

1,106±0,04. Hal ini menunjukkan bahwa biofilm P. aeruginosa tetap tumbuh 

meskipun telah diberikan senyawa penghambat. Lama waktu inkubasi 22 jam 

disesuaikan dengan lama waktu P. aeruginosa mencapai fase stasioner. Pada 

fase stasioner, Nitschkea et al (2010), menyatakan bahwa terjadi sintesis metabolit 

sekunder seperti ramnolipid terjadi setelah sel P. aeruginosa memasuki fase 

stasioner. Fase ini ditandai habisnya nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri dalam 

pertumbuhannya. Hal ini ditandai dengan diproduksinya senyawa atau produk 



46 
 

racun yang menyebabkan beberapa sel bakteri mati sedangkan yang lain tumbuh 

dan membelah sehingga jumlah sel yang hidup menjadi tetap. Pada fase stasioner 

P. aeruginosa yang telah membentuk biofilm semakin kokoh dikarenakan 

pertumbuhan sel sudah mulai terhenti dan sel yang telah membentuk biofilm 

diperkuat dengan adanya matriks Extraceluller Polymeric Substance (EPS) yang 

terdiri atas eksopolisakarida, protein, asam nukleat dan lipid yang semakin tebal 

sehingga sulit ditembus oleh ekstrak kunyit yang diberikan (Kolari, 2003). 

Biofilm terdiri dari sel-sel bakteri terbungkus dalam matriks biopolimer. 

matriks terutama berisi eksopolisakarida, protein dan DNA (Thomas dan Lehman 

(2006) dalam Pattiyathanee, 2009). Matriks polimer menentukan volume biofilm 

dan untuk melindungi bakteri pembentuk biofilm (Cvitkovitch et al., 2003). Pada 

lama waktu 22 jam, fase stasioner P. aeruginosa, terjadi pelekatan bakteri dalam 

volume yang besar. Hal ini mempengaruhi biofilm yang terbentuk. Pelekatan 

adalah tahapan penting dalam tahapan awal pembentukan biofilm (Joshua et al. 

(2006); Palmer et al. (2007) dalam Pattiyathanee, 2009). Kemampuan dalam 

membentuk lapisan ini akan terus berkembang jika sistem quorum sensing antar 

sel terus terjadi. Penambahan ekstrak kunyit dapat meningkatkan penghambatan 

pelekatan bakteri dapat berpotensi sebagai upaya unggul mengatasi biofilm 

(Bavington dan Page (2005) dalam Pattiyathanee, 2009). 

Ekstrak kunyit pada penelitian ini efektif terhadap biofilm dengan lama 

waktu inkubasi 4 dan 12 jam karena pada kondisi tersebut biofilm masih dalam 

tingkat ketebalan yang rendah. Biofilm dengan OD rendah mengakibatkan gugus 

fenol dari kurkumin itu sendiri dapat merusak struktur P. aeruginosa dengan cara 

mengendapkan protein sel. Menurut Susanti (2008) fenol dapat berikatan dengan 

protein melalui ikatan hidrogen sehingga mengakibatkan struktur protein menjadi 

rusak. EPS yang merupakan matriks biofilm memiliki komposisi protein yang akan 

diikat oleh fenol sehingga terjadi mekanisme tersebut. Ketebalan matriks EPS 

pada biofilm yang rendah juga masih memungkinkan terjadinya penetrasi senyawa 

ekstrak kunyit dalam merusak ketidakstabilan pada dinding sel dan membran 

sitoplasma bakteri sehingga menurunkan permeabilitas yang bisa mengakibatkan 

sel lisis. Apabila sel lisis maka akan terjadi penurunan OD saat dilakukan 

pengamatan menggunakan mikroplate reader.  

Gambar 4.10 menunjukkan hasil visualisasi biofilm sebelum pengukuran 

menggunakan mikroplate reader. Biofilm mengalami penurunan densitas yang 

diamati dari ketajaman warna di dinding well mikroplate. 
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Gambar 4.8 Pembentukan biofilm (a) Lama waktu inkubasi 22 jam (b) Lama waktu 

inkubasi 12 jam (c) Lama waktu inkubasi 4 jam 

  

Semakin lama waktu inkubasi ketebalan biofilm yang terbentuk semakin 

tajam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai OD yang terukur juga akan semakin 

meningkat. Setelah melalui perlakuan penambahan ekstrak kunyit pada lama 

waktu inkubasi 4 dan 12 jam terlihat biofilm pada dinding well mikroplate 

mengalami penurunan intensitas ketebalan sehingga nilai OD yang terukur 

menjadi turun.  

Pada penelitian ini, OD kontrol dibandingkan dengan OD perlakuan untuk 

menunjukkan besarnya % penurunan densitas biofilm. Perbedaan lama waktu 

inkubasi dan konsentrasi memberikan hasil penurunan yang berbeda. Data pada 

Tabel 4.2 menunjukkan pada lama waktu inkubasi 4 jam dan 12 jam terjadi 

penurunan OD berturut-turut sebesar 0,152±0,06 dan 0,235±0,06 Sementara pada 

lama waktu inkubasi 22 jam terjadi kenaikan OD sebesar 0,145±0,05. Nilai OD 

yang naik menunjukkan masih terbentuk biofilm meskipun telah ditambahkan 

ekstrak kunyit.   

 

(a) 

(b) 

(c) 

Kontrol Penambahan Ekstrak 
Kunyit 

Biofilm 
Biofilm 
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Tabel 4.3 Presentase Penurunan dan Kenaikan OD Biofilm  P. aeruginosa 

Lama Waktu 
Inkubasi 

(jam) 

Densitas Biofilm Penurunan dan 
Kenaikan Densitas 

Biofilm 

% Kenaikan dan 
Penurunan Kontrol 

Negatif 

Penambahan 
Ekstrak 
Kunyit 

4 0,248±0,05 0,096±0,01 0,152±0,06 59,55±14,5 

12 0,573±0,02 0,338±0,03 0,235±0,06 40,85±9,20 

22 0,961±0,01 1,106±0,04 0,145±0,05 15,12±5,82 

 

Septiana dkk. (2006) menyatakan bahwa kurkumin merupakan senyawa 

turunan fenol yang banyak dijumpai pada kunyit. Senyawa turunan fenol dapat 

bekerja mencegah sistem quorum sensing yang dapat mengakibatkan 

terbentuknya biofilm. Penambahan ekstrak kunyit yang didapatkan dari hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh terhadap pertumbuhan biofilm P. 

aeruginosa pada lama waktu inkubasi 4 dan 12 jam dengan % penurunan biofilm 

sebesar 59,55±14,5% dan 41,03±9,20%. Namun, tidak memberikan pengaruh 

penurunan pada lama waktu inkubasi 22 jam. Pada lama waktu inkubasi ini terjadi 

kenaikan dengan presentase yaitu sebesar 15,09±5,82%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lama waktu 

inkubasi mempengaruhi perlakuan pemberian ekstrak kunyit terhadap 

pertumbuhan biofilm. Pada penelitian ini ekstrak kunyit yang digunakan 

menghasilkan rendemen sebesar 11,6±1,24%, bercak kurkumin pada pengujian 

KLT dengan nilai Rf 0,675 dan kadar kurkumin 3,2±0,04% serta total fenol ekstrak 

sebesar 784±1,07mg GAE/ 100 gr bahan.  

Bakteri uji yaitu Pseudomonas aeruginosa memiliki hasil positif saat 

dilakukan uji konfirmasi pengecatan gram merupakan bakteri gram negatif ditandai 

dengan bentuk batang dan berwarna merah. Sementara pembentukan biofilm 

menggunakan metode Tissue Culture Plate (TCP) maupun Tube Method (TM) 

menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan tumbuhnya biofilm di sekitar ss 

slide dan cincin ungu pada tabung reaksi. 

Hasil perlakuan lama waktu inkubasi menunjukkan semakin lama waktu 

inkubasi biofilm yang terbentuk akan semakin tebal dan memilki nilai OD yang 

tinggi. Pada lama waktu inkubasi 4 dan 12 jam, % penurunan biofilm sebesar 

59,55±14,5% dan 41,03±9,20%. Sementara itu pada lama waktu inkubasi 22 

terjadi kenaikan dengan presentase yaitu sebesar 15,09±5,82%. 

 

5.2  Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variasi 

konsentrasi dan waktu inkubasi ekstrak kunyit terhadap pembentukan biofilm 

P. aeruginosa. 

2. Perlu dilakukan eksplorasi senyawa antibiofilm dari tanaman lain untuk 

menghambat pembentukan biofilm P. aeruginosa. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa: 

A. Analisa Jumlah Rendemen Ekstrak Rimpang Kunyit 
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Analisa jumlah rendemen dilakukan dengan cara (Modifikasi Nuraini, 

2007) 

a. Botol yang akan digunakan sebagai tempat ekstrak sebelumnya 

ditimbang beratnya. 

b. Ekstrak kental rimpang kunyit yang didapatkan dari proses pemekatan 

ditimbang beratnya. 

c. Jumlah rendemen diperoleh dengan rumus : 

Rumus rendemen = 
berat ekstrak (g)

berat bubuk kunyit (g)
x 100% 

B. Analisa Kandungan Kurkumin metode TLC 

Analisa kandungan kurkumin metode KLT untuk ekstrak kunyit adalah  

sebagai berikut (Nurkhasanah dan Yusuf, 2015).  

a. Fase diam silica gel dipanaskan  terlebih dahulu dalam oven / hot 

plate pada suhu 110oC selama 15 menit. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan daya absorbsi dari fase diam . Kemudian sebelum 

pengujian KLT disiapkan terlebih dahulu dengan dipotong 

sepanjang 10 cm, diberikan batas bawah dan batas atas.  

b. Dibuat 10 ml larutan dengan komposisi kloroform : etanol : asam 

asetat glacial  (94 : 5 : 1) sebagai fase gerak. Ditunggu hingga 

jenuh menggunakan indikator kertas saring.  

c. Sampel dan standar masing-masing diencerkan hingga 

konsentrasi 10mg/ml kemudian  5  μl  larutan  uji  dan  larutan 

standar  ditotolkan  pada  lempeng  fase  diam dan  dielusi  

dengan  fase  gerak. 

d. Fase diam dimasukkan ke dalam bejana berisi fase gerak yang 

telah jenuh.Hal ini bertujuan agar pemisahan sampel dapat 

optimal dan untuk mempercepat  elusi 

e. Pengamatan  bercak  dilakukan  dengan cahaya  UV   pada  

panjang  gelombang  366 nm . 

f. Nilai Rf diperoleh dengan rumus : 

Rf = 
jarak bercak dari batas bawah

jarak batas bawah ke batas atas
 

C. Analisa Kandungan Total Fenol Ekstrak Rimpang Kunyit 



61 
 

Analisa total fenol ekstrak rimpang kunyit adalah sebagai berikut 

(Modifikasi Himesh dkk., 2011)  

a. Ekstrak rimpang kunyit sebanyak 0,1 g dilarutkan ke dalam etanol 

96% p.a menggunakan labu ukur 10 mL sampai tanda batas. 

b. Larutan digojog sampai homogen. 

c. Larutan kemudian dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang telah 

dilapisi selotip hitam agar kedap cahaya. 

d. Larutan ditambahkan reagen folin 10% sebanyak 0,5 mL, divortex 

dan didiamkan selama 2 menit. 

e. Kemudian campuran ditambahkan larutan natrium karbonat 

(Na2CO3) 7,5% sebanyak 2 mL. 

f. Kemudian ditambahkan aquades sampai volume 10 mL, divortex 

dan diinkubasi pada suhu ruang selama ±1 jam. 

g. Kemudian diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang 

740 nm  

h. Nilai absorbansi yang didapatkan selanjutnya dikonversi 

menggunakan persamaan kurva standar asam galat sehingga 

diperoleh nilai X. 

i. Nilai X selanjutnya dikonversi untuk memperoleh nilai total fenol 

ke dalam satuan Total fenol (mg GAE/100g bahan). 

D. Analisa Kadar Kurkuminoid Pada Ekstrak Kunyit 

Analisa kadar kurkuminoid pada ekstrak kunyit dilakukan dengan 

cara (Modifikasi Holkar, 2015) 

a. Ekstrak kunyit sebanyak 500 µg dilarutkan ke dalam 10 mL etanol 

96% p.a menggunakan labu ukur 10 mL. 

b. Campuran digojog sampai homogen. 

c. Campuran diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang 

416 nm. 

d. Nilai absorbansi yang didapatkan dikonversi ke dalam persamaan 

kurva standar kurkumin, sehingga diperoleh nilai X. 

e. Nilai X tersebut merupakan kadar kurkuminoid dalam ekstrak 

rimpang kunyit. 

Lampiran 2. Data Pengamatan 

- Tabel Hasil Perhtungan Koloni (TPC) P. aeruginosa 
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Waktu Pengamatan 
(jam) 

Seri Pengenceran 
(10n) 

Jumlah Koloni 
(CFU/ml) 

t0 -2 489 

 -3 TBUD 

 -4 535 

t1 -2 1000 

 -3 552 

 -4 108 

t2 -3 737 

 -4 347 

 -5 37 

t3 -4 374 

 -5 84 

 -6 13 

t4 -5 193 

 -6 134 

 -7 15 

t5 -6 53 

 -7 49 

 -8 5 

t6 -7 16 

 -8 1 

 -9 5 

t7 -7 22 

 -8 50 

 -9 5 

t8 -7 14 

 -8 54 

 -9 0 

t10 -8 6 

 -9 0 

 -10 3 

t12 -8 22 

 -9 12 

 -10 2 

t14 -8 5 

 -9 53 

 -10 0 

t16 -8 0 

 -9 0 

 -10 18 

t18 -8 283 

 -9 2 

 -10 3 
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t20 -8 1 

 -9 49 

 -10 2 

t22 -8 6 

 -9 0 

 -10 7 

t24 -8 0 

 -9 68 

  -10 0 

 

- Tabel Konversi Nilai TPC menjadi Log sel 

 

Waktu Inkubasi (jam) Nilai TPC Log of cell 

0 4.89E+03 3.689309 

1 1.08E+04 4.033424 

2 3.70E+04 4.568202 

3 8.40E+04 4.924279 

4 1.93E+05 5.285557 

5 5.30E+05 5.724276 

6 1.60E+06 6.20412 

8 5.40E+07 7.732394 

10 6.00E+09 9.778151 

12 2.30E+11 11.36173 

14 5.30E+11 11.72428 

16 1.80E+12 12.25527 

18 2.83E+12 12.45179 

20 4.90E+12 12.6902 

22 7.00E+12 12.8451 

24 4.00E+12 12.60206 
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Lampiran 3. Data Hasil Pembacaan OD Biofilm P. aeruginosa pada 490 nm menggunakan mikroplate reader 

 

Waktu 
Inkubasi 

(jam) 
Perlakuan 

Ulangan 1 Ulangan 2 

Densitas 
biofilm 

1 

Densitas 
biofilm 

2 

Densitas 
biofilm 

3 
Rerata STDEV 

Densitas 
biofilm 

1 

Densitas 
biofilm 

2 

Densitas 
biofilm 

3 
Rerata STDEV 

4 

Penambahan 
Ekstrak Kunyit 0.096 0.111 0.053 0.087 0.030105371 0.106 0.091 0.121 0.106 0.015 

Kontrol Negatif 0.285 0.265 0.312 0.287 0.023586719 0.216 0.182 0.229 0.209 0.024269322 

12 

Penambahan 
Ekstrak Kunyit 0.366 0.353 0.378 0.366 0.012503333 0.361 0.295 0.273 0.310 0.045796652 

Kontrol Negatif 0.598 0.508 0.565 0.557 0.04553021 0.552 0.595 0.618 0.588 0.033501244 

22 

Penambahan 
Ekstrak Kunyit 1.056 0.988 1.183 1.076 0.098976428 1.103 1.141 1.163 1.136 0.030353473 

Kontrol Negatif 0.972 0.966 0.969 0.969 0.003 1.575 0.579 0.703 0.952 0.542797691 

 
 

Waktu Inkubasi 
(jam) 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata STDEV 

4 
Penambahan Ekstrak Kunyit 0.087 0.106 0.096 0.013670731 

Kontrol Negatif 0.287 0.209 0.248 0.055390031 

12 
Penambahan Ekstrak Kunyit 0.366 0.310 0.338 0.03959798 

Kontrol Negatif 0.557 0.588 0.573 0.022156012 

22 
Penambahan Ekstrak Kunyit 1.076 1.136 1.106 0.042426407 

Kontrol Negatif 0.969 0.952 0.961 0.011785113 
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- Perhitungan Presentase Penurunan OD Biofilm  

% Penurunan  =
OD Kontrol - OD Perlakuan

OD Kontrol
x 100% 

 

Lama Waktu 
Inkubasi 

Ulangan 
OD 

Perlakuan 
OD Kontrol 

Pengurangan dan Kenaikan 
OD 

%Pengurangan dan Kenaikan OD Rerata STDEV 

4 
1 0.087 0.287 0.201 69.83758701 

59.55994 14.53479 
2 0.106 0.209 0.103 49.28229665 

12 
1 0.366 0.557 0.191 34.35068821 

40.85806 9.202819 
2 0.310 0.588 0.279 47.36543909 

22 
1 1.076 0.969 0.107 11.00791194 

15.129 5.829 
2 1.136 0.952 0.183 19.25096255 

        

Lama Waktu 
Inkubasi  

Ulangan 
OD 
Perlakuan 

OD Kontrol 
Pengurangan dan Kenaikan 
OD 

Rerata STDEV 
 

4 
1 0.087 0.287 0.201 

0.152 0.069061 
 

2 0.106 0.209 0.103  

12 
1 0.366 0.557 0.191 

0.235 0.061754 
 

2 0.310 0.588 0.279  

22 
1 1.076 0.969 0.107 

0.145 0.054212 
 

2 1.136 0.952 0.183  
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Lampiran 4. Data Perhitungan Analisa Rendemen, Total Fenol, dan KLT Ekstrak Kunyit 
 

- Perhitungan Rendemen  

Rumus rendemen = 
berat ekstrak (g)

berat bubuk kunyit (g)
x 100%   

Berat (gr) Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata STDEV 

Rimpang 300 320 310 14.14214 

Bubuk Kunyit 12 13.5 12.75 1.06066 

Ekstrak Kunyit 1.5 1.45 1.475 0.035355 

Rendemen 12.5 10.7 11.6 1.243984 

 

- Perhitungan Kadar Kurkumin 

Hasil Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata STDEV 

Absorbansi 0.272 0.276 0.274 0.002828 

Konsentrasi 1.610904 1.640777 1.62584 0.021123 

Kadar Kurkumin (%) 3.221807 3.281553 3.25168 0.042247 

  
Sampel = 50 ppm  
Persamaan kurva baku kurkumin : y = 0,1351x + 0,0549 
Nilai y sampel = 0,274 

y = 0,1351x + 0,0549 
0,274 = 0,1351x + 0,059 

    0,274 - 0,059 = 0,1351x  
x = 1,62 

Kadar kurkumin = 
1,62

50
x 100%= 3,2 % 

- Perhitungan Total Fenol 
Hasil Pengukuran absorbansi  

Ulangan 1 0,431 

Ulangan 2 0,436 

Ulangan 3 0,443 

Rerata 0,436 

 
Persamaan kurva baku galat :            y = 0,0056x – 0,0024 
         0,436 = 0,0056x – 0,0024 
       0,436-0.0024 = 0,0056x 
     x = 78,40 
Kadar ekuivalen asam galat = 78,40 µg GAE/ml x 10 ml = 784 µg GAE 
Kadar total fenol per 0,1 gram sampel (misal : p) sebesar : 
784 µg GAE/0,1 g  = p mg GAE/ 100 g 
784 x 0,01 mg GAE/0,1 = p mg GAE/ 100 g 
784 x 0,01 x 100/0,1  = p 
   p = 784 mg GAE/ 100 g 

- Perhitungan nilai Rf  

a. Bercak 1 (S2a)  

 Rf = 
jarak bercak dari batas bawah

jarak batas bawah ke batas atas
 

Rf = 
5,4

8
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Rf = 0,675 

b. Bercak 2 (S2b) 

Rf = 
jarak bercak dari batas bawah

jarak batas bawah ke batas atas
 

Rf = 
4,3

8
 

Rf = 0,5375 

 c. Bercak 3 (S2c) 

Rf = 
jarak bercak dari batas bawah

jarak batas bawah ke batas atas
 

Rf = 
2,6

8
 

Rf = 0,325 
 
 

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 
 

   
Proses Ekstraksi Kunyit Hasil Ekstrak Kunyit 

(Ditutup Alumunium Foil 
Selama Proses) 

Kultur Pseudomonas 
aeruginosa 

   

Hasil Konfirmasi Biofilm 
pada tabung reaksi 
(Metode Tube Method) 

Mikroplate  Mikroplate reader  
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Proses pembacaan OD 
biofilm menggunakan 
mikroplate 

Proses peletakan 
mikroplate di dalam 
mkroplate reader 

Mikroplate berisi ekstrak 
kunyit 

 
 

 
Mikroplate berisi biofilm 
yang telah ditambah 
dengan etanol  

Proses inokulasi kultur Hasil konfirmasi kualitatif 
biofilm sebelum 
didekantasi dengan etanol 

  

 

Hasil pengujian total 
fenol 

Pengujian kadar 
kurkumin 

Proses inkubasi pada uji 
total fenol dan kadar 
kurkumin 

 

 

 


