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RINGKASAN 

 
 

Porphyridium cruentum merupakan mikroalga merah uniseluler yang 
masuk ke dalam kelas Rhodophyceae. Jenis mikroalga ini mempunyai berbagai 
potensi bermanfaat dalam dunia pangan. Porphyridium cruentum dapat 
dimanfaatkan sebagai antibakteri. Mengingat, masalah kesehatan sering terjadi 
akibat lingkungan yang kotor dan makanan yang tercemar mikroorganisme yang 
umumnya adalah golongan bakteri. Maka dari itu senyawa antibakteri ini  sangat 
bermanfaat untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Senyawa antibakteri 
yang dominan pada Porphyridium cruentum adalah asam lemak metil 
heksadekanoat (asam palmitat), fikobiliprotein dan senyawa fenol. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efek yang ditimbulkan dari perbedaan 
jenis metode ekstraksi dan jenis pelarut dalam aktivitas antibakteri. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Tersarang  
(Nested) dengan 2 kelompok, yaitu metode ekstraksi (M) dan jenis pelarut (P). 
Metode ekstraksi terdiri dari MAE (Microwave Assisted Extraction) dan maserasi. 
Adapun jenis pelarut yang digunakan adalah metanol, etil asetat, n-heksan, 
etanol, dan aseton.  Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan 
analisa varians (ANOVA) dengan tingkat kepercayaan 95%, kemudian 
dilanjutkan dengan Uji Tukey dengan selang kepercayaan 95% jika terjadi beda 
nyata. Hasil ekstraksi senyawa antibakteri akan diujikan menggunakan metode 
kertas cakram. Perlakuan terbaik dilakukan menggunakan metode Zeleny. 

Penelitian ini menghasilkan menunjukkan pada sumber keragaman jenis 
metode ekstraksi, jenis metode berpengaruh signifikan terhadap rendemen.dan 
aktivitas antibakteri. Sedangkan  untuk jenis pelarut yang tersarang pada jenis 
metode ekstraksi juga berpengaruh nyata terhadap rendemen dan aktivitas 
antibakteri. 
 
 
Kata Kunci: Antibakteri, Ekstraksi, Pelarut, dan Porphyridium cruentum 

  



REZITA ANGGI. 145100500111007. Antibacterial Activity of Microalgae 

Porphyridium cruentum with Comparison of Extraction Method and Solvent 

Types. Undergraduation Final Project Report. Supervisor: Prof. Dr. Ir. 

Yunianta, DEA  
 
 

 
SUMMARY 

 
Porphyridium cruentum is a unicellular red microalgae and one of  the 

Rhodophyceae class. Porphyridium cruentum many kinds of important compound 
and one as antibacterial. Health problems often occur due to dirty environments 
and contaminated food microorganisms that are generally a group of bacteria, 
therefore  antibacterial compound from Porphyridium cruentum is very useful to 
overcome health problems. The dominant antibacterial compounds in 
Porphyridium cruentum are fatty acids methyl hexadecanoate (palmitic acid), 
fichobiliprotein and phenol compounds. The purpose of this research was to 
evaluate  the effect extraction method and solvent types an antibacterial of 
microalgae Porphyridium cruentum.  

The research method used nested design by minitab with two factors. The 
first factor was  extraction method (M) and the second factor was solvent types 
(P). The extraction method consist of MAE (Microwave Assisted Extraction) and 
maceration. The type of solvent used was methanol, ethyl acetate, n-hexane, 
ethanol, and acetone. Date were analyzed by variance analysis (ANOVA) with 
95% confidence level, then continued with Tukey Test with 95% confidence 
interval in case of real difference. The results of extraction of antibacterial 
compounds will be tested using paper disk using method. Determinination of best 
treatment was determined using Zeleny method. 

This result of this research showed that extraction method gave significant 
differents  to rendemen and antibacterial activity. Meanwhile, the type of solvent 
that was nested to extraction method gave show significant differents  to 
rendemen and antibacterial activity. 

 

Keyword : Antibacterial,  Extraction,  Porphyridium cruentum, Solvent 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern saat ini, telah dilakukan penelitian di bidang perairan 

seperti mikroalga. Dalam perkembangannya, mikroalga sendiri dimanfaatkan 

sebagai salah satu alternatif sumber energi yang potensial. Diketahui bahwa 

keanekaragaman mikroalga sangat tinggi, diperkirakan ada sekitar 200.000–

800.000 spesies mikroalga ada di bumi. Dari jumlah tersebut baru sekitar 35.000 

spesies saja yang telah diidentifikasi (Luthfi dkk., 2010). Apabila spesies yang 

lainnya dimanfaatkan di negara Indonesia sangat berpeluang, mengingat wilayah 

Indonesia yang terletak di daerah tropis dengan garis pantai terpanjang yaitu 

81.000 km.  Jumlah spesies yang besar dan didukung adanya wilayah untuk 

budidaya, tak heran jika mikroalga sekarang banyak dibudidayakan untuk diambil 

manfaatnya.   

Mikroalga umumnya mengandung komponen aktif yang dapat 

dimanfaatkan dalam bidang pharmaceutical, neutraceutical, bahan tambahan 

pakan, dan kosmetik (Barsanti dan Gualtieri, 2006). Komponen aktif mikroalga 

banyak diaplikasikan sebagai obat bagi manusia maupun hewan serta pertanian 

(Borowitzka, 1995). Berbagai potensi mikroalga yang telah diteliti memiliki 

aktivitas antibakteri (Uma et al, 2011), antihiperglikemik (Rahman, 2011), 

antitumor, dan antimikroba (Abedin dan Taha, 2008) antioksidan (Marxen et al., 

2007), serta aktivitas antibakteri (Kusmiyati dan Agustini, 2007). 

Salah satu mikroalga yang banyak diteliti akan kebermanfaatannya, 

terutama di bidang kesehatan adalah Porphyridium cruentum. Mikroalga ini salah 

satu jenis alga merah yang berisifat uniseluler dan anggota dari Radophyta 

urutan Porphyridiales. Porphyridium cruentum sendiri bisa ditemukan di air laut 

dan tanah yang mempunyai kelembaban tinggi. Sel dari Porphyridium cruentum 

berbentuk bulat dan memiliki diameter sekitar 4-9 μm (Richmond, 2004). 

Metabolit dari sel mikroalga tertentu biasanya diproduksi selama fase 

pertumbuhan stasioner atau sering disebut metabolit sekunder yang tentunya 

paling penting untuk menghasilkan produk bioteknologi. Pada penelitian 

terdahulu banyak menemukan bahwa zat yang terlibat pada Porphyridium 

cruentum ini bermacam-macam seperti mengandung protein (28-39%) dan 

konsentrasi karbohidrat (40-57%) dan total lipid (9-14%) dan biomassanya 



mengandung tocopherol, vitamin K serta sejumlah besar karoten (Durmaz, et al, 

2008). 

Porphyridium cruentum didapatkan dari hasil kultivasi. Menurut Kusmiyati 

dan Agustini (2007), mikroalga Porphyridium cruentum yang ditumbuhkan dalam 

media Becker dapat menghasilkan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri. 

Ekstrak dari biomassa Porphyridium cruentum memiliki aktivitas untuk 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan 

Escherichia coli. Mikroalga jenis ini dapat diambil senyawa antibakterinya dengan 

cara diekstraksi. Pada dasarnya prinsip ekstraksi yaitu didasarkan pada distribusi 

zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling 

bercampur. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi antara 

lain seperti ukuran partikel padatan, pelarut, temperatur, waktu ekstraksi, dan 

kecepatan pengadukan. 

Ekstraksi mikroalga Porphyridium cruentum dapat dilakukan dengan 

berbagai cara antara lain maserasi dan MAE (Microwave Asissted Extraction). 

Selama proses ekstraksi, salah satu faktor yang mempengaruhi ekstraksi yaitu 

jenis pelarut. Pelarut yang digunakan dapat murni atau dapat pula mengandung 

sedikit mengandung solute sejak awal. Selama proses ekstraksi berlangsung 

terjadi peningkatan konsentrasi solute dan kecepatan ekstraksi akan menurun 

karena kemampuan pelarut untuk terus melarutkan solute semakin berkurang. 

Dalam penelitian ini pelarut yang dipilih ada lima jenis berdasarkan tingkat 

kepolarannya. Diharapkan dari kelima pelarut ini dapat mengekstrak dengan baik 

senyawa yang terkandung di dalam mikroalga ini. Pelarut yang digunakan antara 

lain metanol, etanol, etil asetat, aseton, dan n-heksan. Jika rendemen ekstrak 

yang dihasilkan banyak maka pengujian antibakteri dapat dilakukan secara 

optimal. Setelah di ekstrak, hasilnya akan dilakukan pengujian aktivitas 

antibakteri dengan metode difusi. 

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat potensi hasil ekstraksi 

mikroalga Porphyridium cruentum yang memiliki aktivitas antibakteri. Hasil 

ekstraksi yang didapat apakah dipengaruhi oleh metode ekstraksi dan jenis 

pelarut atau tidak.  

  



1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah perbedaan metode ekstraksi dapat mempengaruhi rendemen 

dan aktivitas antibakteri yang dihasilkan dari ekstraksi mikroalga 

Porphyridium cruentum ? 

2. Apakah perbedaan jenis pelarut dapat mempengaruhi rendemen dan 

aktivitas antibakteri yang dihasilkan dari ekstraksi mikroalga 

Porphyridium cruentum ? 

3. Bagaimana hasil perlakuan terbaik dari perbedaan metode ekstraksi 

dan jenis pelarut terhadap aktivitas antibakteri ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan metode ekstraksi mikroalga Porphyridium 

cruentum  terhadap rendemen dan aktivitas antibakteri yang dihasilkan   

2. Mengetahui perbedaan jenis pelarut ekstraksi mikroalga Porphyridium 

cruentum  terhadap rendemen dan aktivitas antibakteri yang dihasilkan   

3. Mengetahui hasil perlakuan terbaik (metode ekstraksi dan jenis 

pelarut) terhadap aktivitas antibakteri  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

mengoptimalkan potensi antibakteri yang terdapat pada mikroalga Porphyridium 

cruentum sehingga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit 

berbahaya yang disebabkan oleh bakteri patogen.  

 

1.5 Hipotesa 

Diduga metode ekstraksi dan jenis pelarut dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri dan 
rendemen dari ekstraksi mikroalga Porphyridium cruentum 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mikroalga 

Perairan merupakan tempat yang dijadikan habitat oleh beberapa sumber 

kehidupan makhluk hidup, salah satunya adalah mikroorganisme. 

Mikroorganisme yang banyak tumbuh di perairan adalah jenis mikrolaga. 

Mikroalga dikenal sebagai fitoplankton dimana ia merupakan tumbuhan yang 

paling primitif serta tumbuhan yang dianggap paling efisien dalam memanfaatkan 

energi matahari dan CO2 untuk keperluan fotosintesis. Mikroalga sendiri 

merupakan kelompok tumbuhan berukuran renik, baik sel tunggal maupun koloni 

yang hidup di seluruh wilayah perairan air tawar dan laut. Mikroalga disebut 

sebagai salah satu organisme yang dapat dinilai ideal dan potensial untuk 

dijadikan sebagai bahan baku produksi bioenergi (Kasrina, 2012). 

Menurut Yusuf (2007), mikroalga adalah sejenis makhluk hidup unisel 

berukuran antara 1 mikrometer sampai ratusan mikrometer yang memiliki klorofil, 

hidup di air tawar atau laut, membutuhkan karbon dioksida, beberapa nutrien dan 

cahaya untuk berfotosintesis. Mikroalga memiliki kinerja yang hampir sama 

dengan tumbuhan bersel banyak, akan tetapi tidak memiliki akar, daun, dan 

batang untuk berfotosintesis. Menurut beberapa peneliti, mikroalga diibaratkan 

sebagai pabrik kecil dalam ukuran sel mikro yang mengubah karbon dioksida 

menjadi material potensial seperti biofuel, pangan, dan biomaterial melalui energi 

matahari. 

Keragaman mikroalga di dunia diperkirakan berada dalam kisaran jutaan 

spesies, sebagian besar belum dikenali dan belum bisa dikultivasi (dibiakkan 

sendiri). Diperkirakan 200.000-800.000 spesies hidup di alam, 35.000 spesies 

dapat dikenali, dan 15.000 komponen kimia penyusun biomasanya telah 

diketahui (Hadiyanto et al., 2012). Sebagian besar mikroalga menghasilkan 

produk tertentu seperti karotenoid, antioksidan, enzim, polimer, peptida, asam 

lemak, hingga racun yang mematikan (Cardozo et al., 2007). 

Borowitzka (2011), dalam website BEAM (Biotehcnological and 

Environmental Application of Microalgae), menjelaskan sejarah budidaya 

mikroalga secara modern yakni diawali pada tahun 1890, budidaya mikroalgae 

diperkenalkan pertama kali oleh Beijerinck dengan menggunakan jenis Chlorella 

vulgaris, dan dikembangkan oleh Warburg pada tahun 1900. Budidaya mikroalga 



mulai menjadi fokus penelitian pada tahun 1948 di Stanford (USA), Essen 

(Jerman), dan Tokyo, sedangkan budidaya untuk komersialisasi dimulai pada 

tahun 1960 di Jepang dengan menggunakan mikroalga Chlorella dan pada tahun 

1970 menggunakan jenis Spirulina di danau Texcoco Meksiko. Pada tahun 1977, 

Nippon Ink and Chemicals Inc, mendirikan pabrik Spirulina di Thailand, dan pada 

tahun 1980, sudah terdapat 46 pabrik budidaya mikroalga skala besar di Asia, 

dengan produksi rata-rata satu ton perbulan dengan hasil Chlorella yang paling 

mendominasi. Produk komersial ketiga adalah Dunaliella salina, sebagai sumber 

beta karotin, didirikan di Australia oleh Western Biotechnology Ltd dan Betatene 

Ltd pada tahun 1986. 

Melihat ada banyak manfaat yang dihasilkan mikroalga, tak heran banyak 

produk yang berasal dari mikroalga antara lain sebagai berikut (Harun et al., 

2010): 

a.     Produk Energi 

Mikroalga berpotensi sebagai sumber energi terbarukan karena memiliki 

kandungan yang dapat diolah menjadi beberapa jenis senyawa seperti biodiesel, 

bioethanol, dan methana. Mikroalga dijadikan sebagai biodiesel dikarenakan 

memiliki kandungan lemak nabati yang berbeda dengan lemak nabati yang 

berasal dari pangan. Jika lemak nabati dari mikroalga pertumbuhan mikroalga 

sendiri lebih cepat sehingga bisa mempermudah untuk memanfaatkannya. Selain 

itu, lemak nabati dari mikroalga memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang 

lebih rendah sehingga berpotensi sebagai pengganti minyak sayur. Kemudian 

untuk senyawa bioethanol, mikroalga mengandung karbohidrat dan protein yang 

tinggi dapat dimanfaatkan sebagai produk bioethanol dengan metode fermentasi. 

Namun berdasarkan laporan para peneliti, produk bioethanol dari mikroalga 

masih dalam tahap pengembangan karena secara komersial masih belum 

memungkinkan serta teknologi yang digunakan masih komplek (Harun et al., 

2010). 

b.    Produk Pangan 

Mikroalga dapat digunakan dalam aplikasi yang lebih luas seperti dijadikan 

produk pangan contohnya sebagai suplemen makanan. Selain itu juga bisa 

sebagai produk medis lainnya seperti obat-obatan (obat migrain dan obat jantung 

dikarenakan kandungan Omega 3 yang tinggi pada mikroalga) (Harun et al., 

2010). 



c.    Produk untuk Pengolah Limbah 

Mikroalga dapat digunakan untuk pengolahan limbah organik. Secara teknis, 

mikroalga menyerap kandungan senyawa organik dan nutrien yang masih tersisa 

dalam limbah, dan menghasilkan oksigen yang dapat menurunkan kadar COD 

dan BOD dalam limbah lewat bantuan bakteri pengurai zat organik (Hadiyanto et 

al.,2012). 

 

2.2 Porphyridium cruentum 

Mikroalga Porphyridium cruentum merupakan mikroalga uniseluler yang 

termasuk dalam kelas Rodophyta, urutan Porphyridiales. Porphyridium cruentum 

atau bisa disingkat dengan nama P. cruentum ini dapat ditemukan di air laut dan 

di tanah lembab. Sel P. cruentum spherical kurang dari dinding sel. Jarak 

diameter antara 4 dan 9 μm. Sel P. cruentum bisa dibilang tidak teratur, kadang 

selnya berdiri sendiri ataupun berkumpul bersama ke koloni tidak teratur yang 

ditahan di cairan lender (Richmond, 2004). Berikut adalah klasifikasi mikroalga 

P.cruentum (Drew and Rose, 1965) dan bentuk yang dapat dilihat pada Gambar 

2.1  : 

Phylum  : Rodophyta 

Class  : Bangiophyceae 

Order  : Porphyridiales 

Family  : Porphyridiaceae 

Genus  : Porphyridium 

Species  : Porphyridium cruentum 

Synonym name : Porphyridium purpureum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Porphyridium cruentum (Uniprot, 2002) 



Mikroalga P. cruentum memiliki komponen aktif yang dapat dimanfaatkan 

sebagai antihiperglikemik (Rahman 2011); antioksidan (Garcia dan Guerrero 

2008); antibakteri (Kusmiyati dan Agustini 2007); dan antivirus (Fabregas et al. 

1999). Warna merah dari sebagian besar alga merah bersumber dari fikoeritrin 

yang merupakan pigmen tambahan yang menutupi warna hijau klorofil. Habitat 

dengan kedalaman yang semakin besar menghasilkan fikoeritrin yang lebih 

besar dimana penetrasi cahaya berkurang dan akan berwarna merah gelap. 

Kedalaman habitat yang dangkal akan menyebabkan kadar fikoeritrin yang 

diproduksi menjadi lebih sedikit dan akan tampak berwarna hijau (Madigan et al. 

2009). Berikut kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang dimiliki 

P.cruentum dapat dilihat di Tabel 2.1 (Becker, 2007). 

 

Tabel 2.1 Komposisi umum alga yang berbeda (% bahan kering) (Becker, 2007) 

Algae Protein Carbohydrate Lipids 

Anabaena cylindrica  43–56 25–30 4–7 
Aphanizomenon flos-aquae 62 23 3 
Chlamydomonas rheinhardii 48 17 21 
Chlorella pyrenoidosa 57 26 2 
Chlorella vulgaris 51-58 12-17 14-22 
Dunaliella salina 57 32 3 
Euglena gracilis 39-61 14-18 14-20 
Porphyridium cruentum 28-39 40-57 9-14 
Scenedesmus obliquus 50-56 10-17 12-14 
Spirogyra sp. 6-20 33-64 11-21 
Arthrospira maxima 60-71 13-16 6-7 
Spirulina platensis 46-63 8-14 4-9 
Synechococcus sp. 63 15 11 

 

Pada penelitian sebelumnya yaitu oleh Kusmiyati dan Agustini (2007) telah 

mengidentifikasi senyawa antibakteri dari P. cruentum dengan Kromatografi Gas 

Spektrometri Massa menunjukkan senyawa dominan yaitu asam lemak metil 

heksadekanoat (asam palmitat) sebanyak 41,15% pada ekstrak yang diekstraksi 

secara bertingkat menggunakan diklorometan / akuades dan diklorometan / 

NaOH, dan mengandung asam palmitat 60,36% pada ekstrak yang diektraksi 

secara bertingkat menggunakan diklorometan / akuades, diklorometan / NaOH, 

metanol/air, dan n-heksana. 

2.3 Ekstraksi 

Dalam dunia penelitian, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, sering 

digunakan metode ekstraksi. Istilah ekstraksi sendiri berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu pemisahan suatu bahan dari 

campurannya. Menurut Wassil (1995), jika ditinjau secara ilmiah ekstraksi 



digunakan untuk operasi yang melibatkan perpindahan suatu konstituen padat 

atau cair (solute) ke dalam cairan lain yaitu solvent atau pelarut. Pada dasarnya 

prinsip ekstraksi yaitu didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan 

perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Adapun 

beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi antara lain seperti ukuran 

partikel padatan, pelarut, temperatur, waktu ekstraksi, dan kecepatan 

pengadukan (Skoog, 2002).   

Faktor yang pertama yaitu ukuran partikel padatan dimana dapat 

mempengaruhi cepat tidaknya proses ekstraksi. Semakin besar luas permukaan 

padatannya maka semakin meningkatkan kinerja proses ekstraksi baik dari 

waktu yang diperlukan yang lebih singkat dan hasil ekstrak yang diperoleh dapat 

lebih besar (Skoog, 2002).   

Faktor yang kedua yaitu pelarut yang digunakan. Hal tersebut dapat 

berpengaruh karena pelarut sangat menentukan banyaknya hasil ekstrak yang 

dihasilkan. Pelarut yang digunakan dapat murni atau dapat pula mengandug 

sedikit mengandung solute sejak awal. Selama proses ekstraksi berlangsung 

terjadi peningkatan konsentrasi solute dan kecepatan ekstraksi akan menurun 

karena kemampuan pelarut untuk terus melarutkan solute semakin berkurang 

(Skoog, 2002).   

Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu temperatur dan lama ekstraksi. 

Temperatur operasi yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap ekstraksi 

karena adanya peningkatan kecepatan difusi, peningkatan kelarutan dari larutan, 

dan penurunan viskositas pelarut. Dengan viskositas pelarut yang rendah, 

kelarutan yang dapat dicapai lebih besar. Temperatur yang digunakan harus 

dapat disesuaikan dengan kelarutan pelarut, stabilitas pelarut, tekanan uap 

pelarut, dan selektifitas pelarut. Lalu lama waktu juga bepengaruh karena 

semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin lama waktu kontak antara pelarut 

dan solute sehingga perolehan ekstrak akan semakin besar. Namun bila waktu 

yang dibutuhkan terlalu lama maka secara ekonomis proses ekstraksi tersebut 

berlangsung dengan tidak efisien (Skoog, 2002).   

Selama proses ekstraksi, kecepatan pengadukan juga mempengaruhi hasil 

akhir dari ekstraksi. Pengadukan diperlukan untuk meningkatkan difusi eddy 

sehingga perpindahan massa dari permukaan padatan ke pelarut dapat 

meningkat pula. Pengadukan akan mencegah terbentuknya suspensi atau 



bahkan endapan serta efektif untuk membentuk suatu lapisan interphase. Luas 

area interphase akan bervariasi bergantung diameter padatan. Penurunan luas 

area interphase ini kemudian akan menurunkan perpindahan massa yang terjadi 

sekaligus menurunkan efisiensi tahapan. Pengadukan yang tinggi akan 

meminimalkan tahanan perpindahan masa selama reaksi dan ekstraksi namun 

kemudian akan membentuk emulsi atau padatan yang sangat kecil dan sulit 

diendapkan (Skoog, 2002).   

Berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, dapat dibedakan dua 

macam ekstraksi  yaitu ekstraksi padat-cair dan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi 

padat-cair terjadi jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam campurannya 

yang berbentuk padat. Sedangkan ekstraksi cair-cair terjadi jika substansi yang 

diekstraksi terdapat di dalam campurannya yang berbentuk cair. Kemudian 

berdasarkan proses pelaksanaannya ekstraksinya dibagi menjadi dua yaitu 

ekstraksi yang berkesinambungan (Continous Extraction) dan ekstraksi bertahap 

(Bath Extraction). Ekstraksi yang berkesinambungan terjadi apabila dalam 

ekstraksi ini pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi 

selesai. Sedangkan ekstraksi bertahap berkebalikan karena dalam ekstraksi ini 

pada tiap tahap tertentu dipakai pelarut yang baru sampai proses ekstraksi 

selesai (Agoes, 2007). Pada ekstraksi padat-cair terdapat beberapa metode 

ekstraksi yang digunakan antara lain cara konvensional seperti maserasi dan 

cara modern seperti penggunaan tekanan tinggi, sonifikasi, maupun dengan 

bantuan gelombang mikro.  

2.3.1 Ekstraksi secara Maserasi 

Ekstraksi pelarut atau pemisahan komponen dengan pelarut dapat 

dilakukan dengan cara dingin seperti halnya maserasi. Proses ekstraksi dengan 

metode maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada suhu ruang. Keuntungan cara ini mudah dan tidak perlu pemanasan 

sehingga kecil kemungkinan bahan alam menjadi rusak atau terurai. Pemilihan 

pelarut berdasarkan kelarutan dan polaritasnya memudahkan pemisahan bahan 

alam dalam sampel. Pengerjaan metode maserasi yang lama dan keadaan diam 

selama maserasi memungkinkan banyak senyawa yang akan terekstraksi 

(Istiqomah, 2013). 

Berdasarkan pustaka lainnya maserasi merupakan metode sederhana 

yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun 



skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan 

pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi 

senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses 

ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama 

dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang 

digunakan cukup banyak, serta besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. 

Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. 

Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-

senyawa yang bersifat termolabil (Agoes,2007). 

2.3.2 Ekstraksi dengan bantuan Gelombang Mikro 

Salah satu cara ekstraksi padat-cair yaitu dengan bantuan gelombang 

mikro. Gelombang mikro ini merupakan proses ekstraksi dengan memanfaatkan 

energi yang ditimbulkan oleh gelombang mikro pada frekuensi tertentu dalam 

bentuk radiasi non-ionisasi elektromagnetik. Energi ini dapat menyebabkan 

pergerakan molekul dengan migrasi ion rotasi dari dua kutub, tetapi tidak 

mengubah struktur molekulnya. Pemanasan akibat gelombang mikro 

menyebabkan dinding sel hancur, sehingga analit yang akan diekstrak keluar dari 

sel dan dapat berdifusi ke pelarut (Tania, 2009). Berdasarkan pustaka lainnya 

(Armstrong, 1999), parameter fisik yang harus diperhatikan pada saat 

penggunaan ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro antara lain kelarutan, 

konstan dielektrikum, dan pemakaian energi.  

Ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro atau lebih sering disebut 

ekstraksi MAE (Microwave Asissted Extraction) merupakan salah satu ekstraksi 

yang efektif karena dengan bantuang gelombang mikro,  pelarut dapat 

dipanaskan secara cepat dan tidak terlalu banyak membutuhkan banyak pelarut. 

Selain itu gelombang mikro yang digunakan mengurangi aktifitas enzimatis yang 

dapat berpotensi untuk merusak senyawa yang diekstrak (Salas, 2010). 

Ekstraksi menggunakan MAE paling sering digunakan bahan tanaman 

yang dikeringkan. Hal itu bukan berarti tanaman tersebut tidak mengandung air 

(moisture). Tanaman yang dikeringkan mempunyai sel yang mengandung air 

meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Jumlah yang kecil ini digunakan 

sebagai target pemanasan dimana ketika sel tanaman menjadi panas akibat 

radiasi gelombang mikro, air tersebut menguap dan menghasilkan tekanan tinggi 



pada dinding sel sehingga sel tanaman menjadi bengkak (swelling). Tekanan 

mendorong dinding sel dari dalam, meregangkan, dan akhirnya sel tersebut 

menjadi pecah. Pecahnya sel ini menyebabkan senyawa aktif mudah keluar 

menuju pelarut yang ada di sekitarnya, Hal ini dapat mengakibatkan 

meningkatnya hasil senyawa aktif yang ada (Mandal, 2007). 

Menurut Mandal (2007), pecahnya sel tanaman yang akan diekstrak lebih 

efektif jika matrik bahan diisi dengan pelarut yang memiliki nilai faktor disipasi 

(energi yang hilang dari suatu sistem dan berubah menjadi energi yang 

diinginkan) yang tinggi terhadap gelombang mikro. Maka dari itu, banyak bahan 

dicelupkan ke dalam pelarut yang mampu menyerap energi gelombang mikro. 

Selain itu suhu akan meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam matriks bahan dan 

senyawa aktif akan terekstraksi oleh pelarut yang panas. Untuk melindungi 

senyawa aktif yang tidak stabil pada panas, pelarut transparan seperti heksana 

dan kloroform dapat digunakan. 

Kelebihan Ekstraksi MAE adalah waktu ektraksi yang pendek, kebutuhan 

pelarut rendah, dan tidak begitu menyulitkan untuk ekstraksi (Jain, 2009). 

Beberapa jenis bahan dapat diekstrak secara simultan menggunakan ekstraksi 

MAE dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan ekstraksi metode soxhlet 

dan hasil rendemen yang menyerupai hasil ekstraksi metode fluida superkritis. 

Sebaliknya, diperlukan perhatian yang ekstra dalam menggunakan pelarut yang 

mudah terbakar ataupun ekstrak yang mengandung senyawa termolabil dalam 

pelarut dengan faktor disipasi tinggi (Mandal, 2007). Berikut perbandingan 

beberapa metode ekstraksi  

 

Tabel 2.2 Perbandingan ekstraksi metode soxhletasi, UAE, MAE, SFE (Jain, 2009) 

Parameter Soxhletasi UAE MAE SFE 

Berat bahan (gram) 5-10 5-30 0,5-1 1-10 
Volume pelarut (ml) >300 300 10-20 5-25 
Suhu (˚C) Titik didih Ruang 40,70,100 50,200 
Waktu 16 jam 30 menit 3-30 menit 30-60 menit 
Tekanan (atm) Ruang Ruang 1-5 150-650 
Konsumsi energi relatif 1 0,05 0,05 0,25 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi ekstraksi dengan bantuan gelombang 

mikro atau  Microwave Asissted Extraction antara lain pelarut, jumlah pelarut, 

waktu ekstraksi, suhu, dan daya microwave.   

Menurut Mandal (2007), pilihan pelarut untuk ekstraksi MAE didasarkan 

pada kelarutan senyawa target, interaksi antara pelarut dan matriks bahan, serta 



sifat penyerapan energi gelombang mikro pelarut. Pelarut disarankan memiliki 

selektifitas tinggi terhadap senyawa target dan komponen matriks yang tidak 

diinginkan. Ekstraksi MAE juga bisa dilakukan tanpa pelarut dan cocok untuk 

mengekstraksi minyak volatil dari bahan tanaman segar.  

Faktor yang kedua adalah jumlah pelarut dimana volume pelarut harus 

mencukupi untuk memastikan bahwa bahan telah tercelup seluruhnya ke dalam 

pelarut selama proses iridiasi. Dalam penelitian sebelumnya banyak mengatakan 

bahwa jumlah bahan dan volume pelarut yang dipakai dalam MAE berkisar 

antara milligram dan milliliter (dalam skala laboratorium) dengan aplikasi rasio 

optimum 10:1 (ml/mg) hingga 10:1 (ml/mg) (Mandal, 2007). 

Waktu ekstraksi juga menjadi faktor lainnya dalam proses ektraksi 

menggunakan MAE. Umumnya seiiring dengan meningkatnya waktu ekstraksi 

maka jumlah senyawa target dan rendemen meningkat. Namun, perlu 

diperhatikan, jika semakin lama waktu ektraksi juga menyebabkan banyaknya 

resiko terjadinya degradasi senyawa target sendiri. Pada umumnya, waktu yang 

dibutuhkan untuk ekstraksi menggunakan MAE yaitu sekitar 15-20 menit 

(Mandal, 2007). 

Kemudian, dalam penggunaan MAE juga diperlukan suhu. Suhu 

dimungkinkan meningkat hingga titik didih pelarut dalam sistem tertutup. Di sisi 

lain, kenaikan suhu juga dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi karena 

pengeluaran senyawa dari bagian aktif dalam matriks bahan akan meningkat. 

Selain itu pelarut dengan kapasitas pelarutan senyawa target tinggi, sejalan 

dengan kenaikan suhu (Mandal, 2007).  

Daya gelombang mikro dan waktu iridiasi merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi. Kombinasi dari daya rendah atau sedang dengan waktu 

pemaparan yang lebih lama menjadi pendekatan yang terbaik dalam proses 

ekstraksi MAE. Daya tinggi dengan waktu pemaparan yang lebih lama 

menaikkan resiko terjadinya degradasi termal senyawa target. Daya tinggi pada 

pola ekstraksi yang sama akan menurunkan kemurnian ekstrak. Ketika suhu 

tinggi dan daya dijaga tetap tinggi, dinding sel akan cepat pecah, akibatnya 

selain senyawa target, senyawa yang tidak diinginkan pun ikut terbawa pelarut. 

Maka dari itu daya harus dipilih secara tepat agar sesuai dengan yang 

diharapkan (Mandal, 2007). 

 



2.4   Antibakteri 

Dalam dunia mikrobiologi, terdapat istilah antibakteri untuk salah satu 

metode pengujian. Istilah antibakteri sendiri merupakan suatu komponen kimia 

yang berkemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri ( Pratiwi, 2008). 

Pustaka lain menjelaskan bahwa antibakteri merupakan semacam obat atau 

senyawa yang digunakan untuk membasmi bakteri. Terdapat istilah lain untuk 

menjelaskan proses pembasmian bakteri seperti antiseptik dan desinfektan. 

Senyawa yang ada dalam antibakteri ini dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba meskipun dalam skala konsentrasi yang kecil (Agustrina, 2011).  

Berdasarkan cara kerjanya antibakteri dibedakan menjadi bakterisidal dan 

bakteriostatik. Antibakteri bakteriostatik adalah zat yang bekerja menghambat 

pertumbuhan bakteri. Sedangkan bakterisida adalah zat yang bekerja mematikan 

bakteri. Beberapa zat antibakteri bersifat bakteriostatik pada konsentarasi rendah 

dan bersifat bakterisida pada konsentrasi rendah (Fajrina dkk., 2008). 

Respon tiap mikroorganisme terhadap antimikroba berbeda-beda. Bakteri 

memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda dimana umumnya bakteri Gram-positif 

lebih rentan dibandingkan dengan bakteri Gram-negatif yang secara alami lebih 

resisten. Target penting antibiotik terhadap bakteri yaitu ribosom, dinding sel, 

membran sitoplasma, enzim biosintesis lemak, serta replikasi, dan transkripsi 

DNA (Madigan et al. 2009). Suatu zat aktif dikatakan memiliki potensi yang tinggi 

sebagai antibakteri jika pada konsentrasi rendah mempunyai daya hambat yang 

besar. Kriteria kekuatan antibakteri menurut Nazri et al. (2011) adalah sebagai 

berikut.  

a. Diameter zona hambat 15-20 mm: Daya hambat kuat  

b. Diameter zona hambat 10-14 mm: Daya hambat sedang  

c. Diameter zona hambat 0-9 mm : Daya hambat lemah  

2.4.1   Faktor yang mempengaruhi Aktivitas Zat Antibakteri 

 Aktivitas zat antibakteri pada berbagai komponen ekstrak tertentu dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ini akan mempengaruhi seberapa 

efektif zat tersebut menghambat kinerja bakteri patogen. Beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi kerja zat antibakteri menurut Pelczar dan Chan (1986) : 

 

 



a.  Konsentrasi atau intensitas zat antibakteri 

Zat antibakteri yang digunakan untuk pengujian pasti memiliki konsentrasi 

tertentu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Konsetrasi yang digunakan 

tergantung kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perbandingan 

sehingga apabila konsentrasi zat antibakteri yang digunakan tinggi maka 

semakin tinggi kemampuan antibakterinya. Artinya semakin banyak pula yang 

dapat dihambat maupun dibunuh bakteri yang ada selain itu juga semakin cepat 

aktivitas dalam menghambat pertumbuhan bakterinya (Pelczar dan Chan, 1986).  

b.  Temperatur 

Temperatur merupakan faktor yang telah lama diketahui dan berpengaruh 

dalam setiap pertumbuhan mikroba. Bakteri dapat tumbuh tergantung suhu yang 

ada. Ada bakteri yang tumbuh pada suhu rendah maupun pada suhu tinggi. 

Namun, pada umumnya bakeri yang berbahaya atau bakteri patogen dapat 

tumbuh pada suhu ruang sehingga dapat berpengaruh pada pengujian aktivitas 

antibakteri. Pada pustaka ini kenaikan suhu dapat meningkatkan keefektifan 

suatu desinfektan atau bahan microbial lainnya. Hal ini disebabkan karena zat 

kimia merusak mikroorganisme melalui reaksi kimia. Reaksi kimia ini bisa 

dipercepat seiring dengan adanya kenaikan suhu (Pelczar dan Chan, 1986).  

c.  Adanya Bahan Organik  

Adanya bahan organik asing dapat menurunkan keefektifan zat kimia 

antimicrobial dengan cara menonaktifkan bahan kimia tersebut. Adanya bahan 

organic dalam campuran zar antibakteri dapat mengakibatkan beberapa dampak 

antara lain penggabungan zat antibakteri dengan bahan organik dapat 

membentuk produk yang tidak diharapkan (tidak bersifat antibakteri) dan terjadi 

perubahan pH yang tidak diinginakn seperti adanya penurunan pH (asam tinggi) 

maupun kenaikan pH (Basa tinggi) (Pelczar dan Chan, 1986). 

d.  Jumlah mikroba 

Faktor lainnya yang berpengaruh dalam tingkat keefektifan zat antibakteri 

adalah jumlah mikroba. Hal ini bisa dicegah dengan cara perbandingan antara 

konsentrasi zat antibakteri dengan konsentrasi mikroba uji. Jika semakin banyak 

jumlah bakteri yang diuji maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk 

membunuhnya ataupun menghambatnya (Pelczar dan Chan, 1986). 

 



2.4.2   Mekanisme Kerja Antibakteri 

 Frazier dan Westhoff (1988), menyebutkan bahwa zat yang digunakan 

sebagai antimikroba harus mempunyai beberapa kriteria seperti tidak beracun 

bahi bahan pangan, ekonomis, tidak menyebabkan perubahan citarasa dan 

aorma makanan, tidak mengalami penurunan aktivitas karena komponen 

makanan, tidak menyebabkan timbulnya resisten dan sebaliknya dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba lainnya.  

Menurut Dalimunthe (2009) antimikroba mempunyai 5 mekanisme kerja 

yang utama yaitu  

a. Antimetabolit, antimikroba bekerja memblok tahap metabolic spesifik mikroba. 

Contohnya sulfonamide akan menghambat pertumbuhan sel dengan cara 

menghambat sintesa asam folat oleh bakteri. 

b. Menghambat sintesis dinding sel. Contohnya Penisilin, sefalosforin, dan 

vankomisim 

c. Menghambat fungsi membran sel. Antimikroba bekerja secara langsung pada 

membrane sel yang akan mempengaruhi permiabilitas dan menyebabkan 

keluarnya senyawa intraseluler bakteri. 

d. Menghambat sintesis protein. Antimikroba mempengaruhi fungsi ribosom 

bakteri yang menyebabkan sintesis protein dihambat. 

e. Menghambat asam nukleat. Contohnya rifampisin akan mengikat dan 

menghambat DNA – dependent RNA polymerase yang ada pada bakteri 

 Dalam pustaka lain yang juga menjelaskan mekanisme kerja antibakteri 

dibagi menjadi lima cara yaitu (Ngaisah, 2010) : 

a. Penghambat sintesis dinding sel  

 Antibakteri berperan sebagai penghambat pembentukan peptidoglikan 

pada dinding sel bakteri. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan sel akibat 

tidak adanya lapisan pelindung. Kerja antibakteri ini dapat dilihat pada penisilin 

dan sefalosporin (Ngaisah, 2010). 

b. Perusak Membran Sel 

 Antibakteri ini berperan merusak permiabilitas membran sel yang 

menyebabkan penghambat transport nutrion dari data menuju sel. Hal ini 

menyebabkan pertumbuhan sel terhambat. Model antibakteri ini dapat dilihat 

pada polimiksin dan tirosidin (Ngaisah, 2010).  



c. Penghambat sintesis protein  

 Bakteri sangat memerlukan protein untuk keberlangsungan hidupnya. 

Dengan adanya antibakteri, bakteri dihambat untuk mensintesis protein. 

Antibakteri ini bekerja untuk mencegah pembentukan polipeptida dengan cara 

menghambat pembentukan molekul sederhananya berupa peptida (Ngaisah, 

2010). 

d. Mempengaruhi metabolisme membran 

 Untuk keberlangsungan hidupnya, bakteri butuh memproduksi asam folat. 

Asam folat ini disentesis sendiri oleh bakteri dari para amino benzoate (PABA). 

Peran antibakteri di sini untuk bersaing dengan PABA agar bisa memproduksi 

asam folat. Sehingga dengan adanya persaingan pembentukan asam folat, maka 

metabolisme bakteri menjadi terganggu (Ngaisah, 2010). 

e. Antimetabolit 

 Menghambat reaksi metabolisme sel bakteri dengan menghasilkan inhibit 

enzim competition. Antibakteri dapat mempengaruhi pembentukan enzim 

sehingga enzim yang dihasilkan bisa menjadi inhibitor enzim dalam 

perkembangan kehidupan bakteri itu sendiri (Ngaisah, 2010). 

2.4.3 Senyawa Antibakteri pada Porphyridium cruentum 

Mikroalga tergolong dalam organisme yang bersifat autotrop dan memiliki 

kemampuan melakukan konversi karbondioksida menjadi biofuel potensial, 

makanan serta bioaktif yang bernilai tinggi dengan bantuan sinar matahari 

(Lorenz and Cysewski, 2003). Mikroalga mengandung protein, lemak, asam 

lemak tak jenuh, pigmen dan vitamin. Kandungan lemak (lipid) dan asam lemak 

(fatty acid) yang ada dalam mikroalga merupakan sumber energi. Kandungan ini 

dihasilkan dari proses fotosintesis yang merupakan hidrokarbon (Prince dan 

Haroon, 2005). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati dan Agustini (2007), 

senyawa dominan  yang memiliki aktivitas antibakteri pada Porphyridium 

cruentum adalah asam palmitat (metil heksadekanoat). Lalu pada pustaka lain 

menyebutkan pada Phorphyridium cruentum terdapat senyawa asam lemak 

asam oleat, asam palmitat, asam miristat dan asam laurat dengan kisaran 0,23 

(asam miristat)-25,52% (asam palmitat) (Kawaroe, 2012). Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Najdenski et al. (2013), pigmen fikobiliprotein yang 



diisolasi dari Porphyridium cruentum dapat menghasilkan aktivitas antibakteri. 

Mikroalga Porphyridium cruentum menghasilkan fikobiliprotein dengan jumlah 

fikoeritrin yang besar. Fikobiliprotein bersifat larut air dan biasanya terkandung 

sebanyak 2-8% berat kering sel. Selain itu, senyawa antibakteri pada 

Porphyridium cruentum adalah senyawa fenol (Yilmaz et al., 2016) dan  

polisakarida eksoseluler (Liu et al, 2016).  . Fenol memiliki sifat toksik bagi bakteri 

dan fungi sehingga fenol dipakai luas sebagai antiseptik (Chereminisoff, 2003). 

2.4.4  Metode Pengujian Antibakteri 

 Metode pengujian antibakteri merupakan salah satu cara seberapa 

efektifkah senyawa tersebut untuk menghambat kinerja aktivitas bakteri. Uji 

aktivitas antimikroba dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu 

metode difusi, dilusi dan bioautografi. Metode difusi dan biautografi merupakan 

teknik secara kualitatif karena metode ini hanya akan menunjukan ada atau 

tidaknya senyawa dengan aktivitas antimikroba. Disisi lain, metode dilusi 

digunakan untuk kuantitatif yang akan mentukan Konsentrasi Hambat Minimum 

(KHM) (Jawet et al., 2007). 

1.   Metode Difusi 

Metode yang paling luas digunakan adalah uji difusi cakram. Cakram 

kertas filter yang mengandung sejumlah tertentu obat ditempatkan di atas 

medium padat yang telah diinokulasi pada permukaan dengan organisme uji. 

Setelah inkubasi, diameter zona jernih inhibisi disekitar cakram diukur sebagai 

ukuran kekuatan inhibisi obat melawan organisme uji tertentu .  

Metode difusi dipengaruhi banyak faktor fisik dan kimia selain interaksi 

sederhana antara obat dan organisme (misal, sifat medium dan kemampuan 

difusi, ukuran molekuler, dan stabilitas obat) (jawet et al., 2007). 

Metode difusi dibagi menjadi beberapa cara yaitu (Ratnasari, 2009) : 

1. Metode Silinder Gelas  

Metode silinder yaitu meletakkan beberapa silinder yang terbuat dari 

gelas atau besi tahan karat di atas media agar yang telah diinokulasi dengan 

bakteri. Tiap silinder ditempatkan sedemikian rupa hingga berdiri di atas media 

agar, diisi dengan larutan yang akan diuji dan diinkubasi. Setelah diinkubasi, 

pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan di 

sekeliling silinder. 



2. Metode kertas cakram disk diffusion  

Metode cakram kertas yaitu meletakkan cakram kertas yang telah 

direndam larutan uji di atas media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. 

Setelah diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya 

daerah hambatan disekeliling cakram.  

3. Metode cetak lubang (metode sumur)  

Metode lubang yaitu membuat lubang pada agar padat yang telah 

diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak lubang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, kemudian lubang diisi dengan larutan yang akan diuji. Setelah 

diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah 

hambatan disekeliling lubang. 

2.   Metode Dilusi  

Sejumlah zat antimikroba dimasukan ke dalam medium bakteriologi padat 

atau cair. Biasanya digunakan pengenceran dua kali lipat zat antimikroba. 

Medium akhirnya diinokulasi dengan bakteri yang diuji dan diinkubasi.  

Tujuan akhir dari metode dilusi adalah untuk mengetahui seberapa 

banyak jumlah zat antimikroba yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan 

atau membunuh bakteri yang diuji. Uji keretanan dilusi agak membutuhkan waktu 

yang banyak, dan kegunaanya terbatas pada keadaan-keadaan tertentu. Uji 

dilusi kaldu tidak praktis dan kegunaannya sedikit apabila dilusi harus dibuat 

dalam tabung pengujian, namun adanya serangkaian preparat dilusi kaldu untuk 

berbagai obat yang berbeda dalam lempeng mikrodilusi telah meningkatkan dan 

mempermudah metode (Jawet, et al., 2007).  

Keuntungan uji dilusi adalah bahwa uji tersebut memungkinkan adanya 

hasil kuantitatif, yang menunjukan jumlah obat tertentu yang diperlukan untuk 

menghambat (atau membunuh) mikroorganisme yang diuji (Jawet et al., 2007). 

Metode dilusi dibagi menjadi beberapa cara yaitu (Ratnasari, 2009) : 

1. Cara penapisan lempeng agar  

Larutan zat antibakteri dibuat pengenceran kelipatan dan sehingga 

dilipat berbagai variasi konsentrasi. Hasil pengenceran larutan tersebut dicampur 

dengan media agar yang telah dicairkan kemudian dijaga pada suhu 45ºC- 50ºC, 

dengan perbandingan antara larutan zat antibakteri dengan media adalah satu 



bagian untuk larutan zat antibakteri dan sembilan bagian untuk media. Setelah 

itu, media campuran tersebut dituang kedalam cawan petri steril dan dibiarkan 

dingin hingga membeku. Lalu pada tiap cawan petri ditanamkan dengan 

suspensi bakteri yang mengandung kira-kira 105-106 CFU/ mL, kemudian media 

cawan petri tersebut dalam posisi terbalik dan diinokulasi pada suhu 37ºC 

selama 18-24 jam. Untuk setiap pengenceran digunakan kontrol negatif. Hasil 

pengamatan konsentrasi hambat minimal (KHM) dibaca sebagai konsentrasi 

terendah yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme, jika terlihat 

pertumbuhan bakteri tidak jelas atau kabur maka pertumbuhan bakteri dapat 

dibiakan (Ratnasari, 2009). 

2. Cara pengenceran tabung  

Larutan zat antibakteri dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, kemudian 

diencerkan dengan medium cair berturut-turut pada tabung yang disusun dalam 

satu deret hingga konsentrasi terkecil yang dikehendaki. Tiap tabung (yang berisi 

campuran media dan larutan zat antibakteri dengan berbagai konsentrasi 

tersebut) ditanami dengan suspensi bakteri yang mengandung kira-kira 105–106 

sel bakteri CFU/mL. Selanjutnya dibiakan dalam media tabung diinkubasi pada 

suhu 37˚C selama 18-24 jam. Pertumbuhan bakteri diamati dengan cara melihat 

kekeruhan didalam tabung tersebut, yang disebabkan oleh inokulum bakteri. 

Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa 

adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang 

ditetapkan sebagai tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media baru tanpa 

penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 

jam. Media yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM 

(Ratnasari, 2009). 

3. Turbidimetri  

Metode turbidimetri ini dilakukan dengan suatu turunan protein yang 

dimurnikan dan dibiakan dalam satuan tuberkulin. Reaksi pada metode ini adalah 

mengerasnya jaringan yang dengan mudah dapat dirasakan, dengan garis 

tengah 10 mm atau lebih yang terjadi dalam waktu 48-72 jam setelah 

penyuntikan didalam kulit. Uji ini diukur dengan speltrofotometer UV-VIS dengan 

panjang gelombang 530 mm (Ratnasari, 2009). 

 



3.   Metode biauotografi  

Menurut Akhyar (2010), bioautografi adalah suatu metode pendeteksian 

untuk mememukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan 

cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode 

ini memanfaatkan pengerjaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT).  

Pada bioautogafi ini didasarkan atas efek biologi berupa antibakteri, 

antiprotozoa, antitumor dan lain-lain dari substansi yang diteliti. Ciri khas dari 

prosedur bioautografi adalah didasarkan atas teknik difusi agar, dimana senyawa 

antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah 

diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil inkubasi pada 

suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di sekeliling spot dari KLT 

yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambatan ditampakkan oleh 

aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang diperiksa terhadap 

pertumbuhan mikroorganisme uji (Akhyar, 2010). 

2.5 Bakteri Uji 

Bakteri uji adalah bakteri yang digunakan sebagai sampel uji untuk 

membantu berlangsungnya pengujian antibakteri. Bakteri uji yang digunakan 

adalah bakteri patogen. Bakteri patogen sering menjadi masalah di dalam 

kehidupan manusia dikarenakan dapat mengganggu kesehatan manusia. Bakteri 

patogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus.  

2.5.1 Escherichia coli 

Escherichia coli atau bisa disebut E. coli hidup dalam saluran pencernaan 

manusia dan organisme lainnya. Penyakit pada manusia akibat E. coli terjadi 

ketika adanya kontaminasi dari air yang digunakan. Infeksi E. coli juga dapat 

terjadi karena memakan makanan yang belum matang, kontaminasi pada 

daging, maupun pada susu yang belum dipasturisasi (Belk dan Maier, 2010). 

Bentuk Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Escherichia coli (Pasieka, 2017) 

E. coli merupakan bakteri Gram-negatif dengan bentuk batang yang 

pendek. Bakteri ini merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan 

penyakit diare, infeksi saluran kemih, dan juga infeksi saluran pencernaan. 

Penyakit saluran pencernaan (usus) disebabkan oleh bakteri E.coli yang terdiri 

dari beragam tipe yaitu enterotoxigenic E. coli (ETEC), enteropathogenic E. coli 

(EPEC), enteroinvasive E. coli (EIEC), enterohemorrhagic E. coli (EHEC), dan 

enteroaggregative E. coli (EAEC) (Todar, 2011). 

2.5.2 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus atau bisa disingkat S.aureus adalah bakteri gram 

positif dengan diameter 0,5-1,0 mm, berbentuk serangkaian buah anggur, tidak 

membentuk spora dan tidak bergerak (BSN 2015). Foster (2008) menambahkan 

bahwa Staphylococcus adalah bakteri berbentuk kokus, gram-positif dan memiliki 

diameter 0,5-1,0 mm, berkelompok, berpasangan dan kadang berantai pendek. 

Bentuk Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Staphylococcus aureus (ICMSF. 1996). 

Pustaka lain menyebutkan bahwa Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri Gram-positif penyebab infeksi (membentuk nanah) dan bersifat toksik 

bagi manusia. Hal ini menyebabkan berbagai masalah pada kulit seperti bisul, 



hordeolum, bahkan masalah serius seperti pneumonia, mastitis, meningitis, dan 

infeksi saluran kemih. Selain itu, S. aureus merupakan penyebab utama infeksi di 

rumah sakit (nosokomial) yang berasal dari infeksi luka bedah dan infeksi yang 

terkait dengan perangkat medis yang digunakan. S. aureus penyebab keracunan 

makanan dengan melepaskan enterotoksin pada makanan dan menimbulkan 

efek yang disebut toxic shock syndrome (Todar 2011). 

2.6 Bahan Pendukung untuk Uji antimikroba 

2.6.1 DMSO sebagai kontrol negatif 

Dimetil sulfoksida (DMSO) merupakan senyawa kimia dengan rumus 

bangun (CH3)2SO dapat dilihat pada Gambar 2.4. DMSO pertama kali berhasil 

disintesis oleh ahli kimia Rusia bernama Alexander Saytzeff pada tahun 1867. 

Berat molekul DMSO sebesar 78,13 g/mol, serta memiliki titik beku pada suhu 

antara 18˚--18,55° C dan titik didih pada suhu 189˚C. DMSO berbentuk larutan 

tidak berwarna yang memiliki sifat aprotik dipolar, yaitu dapat melarutkan 

senyawa polar dan nonpolar. Selain itu, dimetil sulfoksida juga memiliki sifat 

ampifilik (memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik) (Gaylord, 2007). Sifat ampifilik 

yang dimiliki DMSO mendukung kemampuan DMSO dalam menembus membran 

sel sehingga dapat melakukan penetrasi ke dalam sel (Sum dan Pablo, 2003). 

DMSO mentolerir basa yang relatif kuat dan telah banyak digunakan dalam studi 

karbanion dikarenakan ia termasuk golongan asam lemah. Serangkaian nilai pKa 

non-berair (keasaman C-H, O-H, S-H dan N-H) bagi ribuan senyawa organik 

telah ditentukan dalam larutan DMSO (Bordwell, 1988). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur DMSO (Gaylord, 2007) 

Dimetil sulfoksida merupakan protektan yang umum digunakan dalam 

penelitian preservasi mikroalga dengan metode freezing (Crutchfield, 1999). 

Keberadaan DMSO di dalam sel akan melindungi kandungan sel dari 

kristalkristal es intraseluler dan dari pengaruh perubahan konsentrasi larutan 

akibat dehidrasi sel selama proses freezing. Selain itu, DMSO yang berada di 



dalam sel dapat mencegah presipitasi dari larutan seperti protein dan garam 

(Supriatna, 1992). Dalam jurnal Day dan Brand (2005), melaporkan bahwa 

DMSO dapat melindungi enzim selama proses freezing berlangsung. Konsentrasi 

DMSO yang umum digunakan dalam penelitian preservasi mikroalga pada 

Culture Collection of Algae at University of Texas-Austin (UTEX) berkisar antara 

5--8 % (v/v). Nilai konsentrasi tersebut berdasarkan pada efektifitas dan 

toksisitas DMSO.  

Konsentrasi DMSO kurang dari 2% tidak efektif dalam mempreservasi 

mikrolaga, sedangkan apabila konsentrasi DMSO lebih dari 12% akan 

menyebabkan toksik bagi mikroalga. Konsentrasi DMSO yang terlalu tinggi dapat 

mendenaturasi enzim pada suhu ruang dan menyebabkan ketidakstabilan protein 

(Day dan Brand, 2005). Dalam pustaka lain menyakan bahwa pemilihan DMSO 

sebagai pelarut didasarkan pada kemampuan DMSO untuk melarutkan berbagai 

senyawa, khususnya peptide. DMSO memiliki kemampuan untuk menembus 

membran sel, namun pada penggunaan DMSO sebagai pelarut, konsentrasi 

akhir DMSO tidak boleh melebihi 10% karena dapat menyebabkan pecahnya 

membran sel (Anaspec, 2008). 

2.6.2 Kloramfenikol sebagai kontrol positif 

Kloramfenikol merupakan antibakteri pertama yang berspektrum luas, 

dengan mekanisme kerja menghambat sintesis protein dan bersifat bakteriostatik 

(Sweetman, 2009). Kloramfenikol juga merupakan antibiotik bakteriostatik 

berspektrum luas yang aktif terhadap organisme-organisme aerobik dan 

anaerobik Gram positif maupun negatif. Sebagian besar bakteri Gram positif 

dihambat pada konsentrasi 1-10 μg/mL, sementara kebanyakan bakteri Gram 

negatif dihambat pada konsentrasi 0,2 - 5 μL/mL. Struktur dari 

Kloramfenikol sendiri dapat dilihat pada Gambar 2.5.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Kloramfenikol (Evelyn, 2016) 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antibiotik_spektrum_luas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bakteriostatik


2.7 Pelarut 

Dalam proses ekstraksi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

salah satunya adalah jenis pelarut. Suatu pelarut memiliki sifat penting yang 

menjadi pertimbangan dipilihnya pelarut tertentu yaitu kepolaran yang dapat 

dilihat dari gugus polarnya. Suatu pelarut yang sama kepolarannya dengan 

senyawa yang diekstrak, maka senyawa akan mudah larut dengan pelarut 

tersebut sehingga proses ekstraksi berjalan dengan cepat. Kepolaran dapat 

dilihat juga dari sifat fisik yang dimiliki pelarut misalkan konstanta dielektriknya. 

Jika semakin tinggi konstanta dielektriknya maka semakin polar pelarut tersebut 

(Renhioran, 2012). Tingkat kepolaran pelarut dapat dilihat pada Tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3 Beberapa Pelarut Organik dan Sifat Fisiknya (Renhoran, 2012) 

Jenis Pelarut 
Titik Didih 

(˚C) 
Titik Beku 

(˚C) 
Konstanta 
Dielektrik 

Heksana 68 -94 1,8 
Dietil eter 35 -116 4,3 
Kloroform 61 -64 4,8 
Etil Asetat 77 -84 6,0 
Aseton 56 -95 20,7 
Etanol 78 -117 24,4 
Metanol 65 -98 32,6 

 

2.7.1 Metanol 

Metanol biasa digunakan sebagai pelarut organik, merupakan jenis 

alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, tetapi paling toksik pada 

manusia. Methanol memiliki rumus molekul yaitu CH3OH. Metanol dapat 

menimbulkan kerusakan pada sel hepar disebabkan karena Radikal bebas, 

Formaldehid dan Asam format. Formaldehid meningkatkan lipid peroksidase 

yang dapat mengakibatkan kerusakan sel membran dan kematian sel. Asam 

format menghambat aktifitas oksidasi mitokondrial sitokrom, menghalangi 

metabolisme oksidatif dan mengakibatkan hipoksia jaringan (Narayanaperumal, 

2006). Struktur dari metanol sendiri dapat dilihat pada Gambar 2.6.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Metanol (Narayanaperumal, 2006) 



2.7.2 Etanol 

Etanol atau bisa disebut etil alkohol termasuk ke dalam alkohol rantai 

tunggal, dengan rumus kimia C2H5OH. Etanol adalah cairan tak berwarna yang 

mudah menguap dengan aroma yang khas. Ia terbakar tanpa asap dengan lidah 

api berwarna biru yang kadang-kadang tidak dapat terlihat pada cahaya biasa. 

Sifat-sifat fisika etanol utamanya dipengaruhi oleh keberadaan gugus hidroksil 

dan pendeknya rantai karbon etanol. Gugus hidroksil dapat berpartisipasi ke 

dalam ikatan hidrogen, sehingga membuatnya cair dan lebih sulit menguap 

daripada senyawa organik lainnya dengan massa molekul yang sama. Etanol 

adalah pelarut yang serbaguna, larut dalam air (Myers, 2007). Struktur dari 

etanol sendiri dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Etanol (Mehta, 2011) 

 

2.7.4 Etil asetat 

Etil asetat mempunyai nama kimia lain yaitu etil ester, eter asetat, dan 

ester asetat. Etil asetat merupakan suatu senyawa yang mempunyai rumus kimia 

CH3COOOC2H5. Senyawa ini berwujud cairan tak berwarna, memiliki aroma 

khas. Senyawa ini sering disingkat EtOAc, dengan Et mewakili gugus etil dan 

OAc mewakili asetat. Etil asetat diproduksi dalam skala besar sebagai pelarut. 

Senyawa etil asetat dapat larut dalam air dingin, air panas, dietil eter,aseton, 

alkohol, benzene. Selain itu senyawa ini mempunyai titik didih 77˚C dan titik leleh 

-83˚C (Hakim, 2012). Struktur dari etil asetat sendiri dapat dilihat pada Gambar 

2.8. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Struktur Etil Asetat (Fessenden, 1982) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia


2.7.4 N-Hexane 

N-Hexane atau N-Heksan adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana 

dengan rumus kimia C6H14 (isomer utama n-heksana memiliki rumus 

CH3(CH2)4CH3). Awalan heks- merujuk pada enam karbon atom yang terdapat 

pada heksana dan akhiran -ana berasal dari alkana, yang merujuk pada ikatan 

tunggal yang menghubungkan atom-atom karbon tersebut. 

Seluruh isomer heksana sangat tidak reaktif, dan sering digunakan 

sebagai pelarut organik yang inert. Heksana juga umum terdapat 

pada bensin dan lem sepatu, kulit dan tekstil. Dalam keadaan standar senyawa 

ini merupakan cairan tak berwarna yang tidak larut dalam air (NISOH, 2016). 

Struktur dari N-Heksan sendiri dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Struktur N-Heksana (NISOH, 2016). 

 

2.7.5 Aseton 

Aseton merupakan cairan yang di dunia industri sering dipakai 

sebagai pelarut. Dalam tubuh manusia, aseton merupakan salah satu 

penyusun keton yang merupakan hasil dari pemecahan lemak. Aseton juga 

dikenal sebagai propanon, dimetil keton, 2-propanon, propan-2-

on, dimetilformaldehida, dan β-ketopropana, adalah senyawa berbentuk cairan 

yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Badan keton terdiri atas 3 senyawa 

yaitu aseton, asam asetoasetat atau disebut juga diasetat dan asam 

betahidroksibutirat. Ketiga senyawa ini merupakan produk metabolisme lemak 

dan asam lemak (Joyce, 2013). Struktur dari aseton sendiri dapat dilihat pada 

Gambar 2.10. 

 

 

Gambar 2.10 Struktur Aseton (Joyce, 2013).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_tunggal
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_tunggal
https://id.wikipedia.org/wiki/Isomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelarut
https://id.wikipedia.org/wiki/Inert
https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin


BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2018 hingga bulan Mei 2018 

dan dilakukan pada beberapa laboratorium, yaitu: 

1. Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

2. Laboratorium Bioteknologi Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

3. Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

4. LSIH  Universitas Brawijaya 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Alat yang dibutuhkan dan digunakan dalam proses ektraksi yaitu orbital 

shaker, MAE (Microwave Asissted Extraction), Erlenmeyer 100 ml, Erlenmeyer 

250 ml, spatula, rotary evaporator, timbangan analitik, gelas ukur, corong kaca, 

pengaduk kaca, kertas saring, botol kaca 50 ml. Kemudian alat yang dibutuhkan 

untuk pengujian aktivitas antibakteri mikroalga Poprhyridium cruentum adalah 

timbangan analitik, spatula besi, Erlenmeyer 100 ml, Erlenmeyer 250 ml, gelas 

ukur, botol kaca kecil corong kaca, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur, 

bola hisap (bulb), kompor listrik, gelas beaker 250 ml, mikrotip, mikropipet, 

aluminium foil, cawan petri, inkubator, autoclave, kulkas, LAF (Laminar Air Flow), 

vortex, kertas cakram, jarum ose, sprider, bunsen, karet gelang,  kapas, tisu, 

plastik, dan korek api. 

3.2.2 Bahan 

Sampel yang menjadi bahan utama dalam penlitian ini adalah mikroalga 

Porphyridium cruentum dalam bentuk serbuk yang didapatkan dari Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Air Payau Situbondo, Jawa Timur.  

Bahan yang digunakan dalam proses ekstraksi adalah serbuk mikroalga 

Porphyridium cruentum adalah metanol, aseton, dan n-heksana, etanol, dan etil 



asetat  yang didapatkan dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Bahan yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri adalah media Natirum 

Agar, Natrium Broth, DMSO, spiritus, akuades, dan alkohol 70% yang didapatkan 

dari Laboratorium Mikrobiologi Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya serta media TCBSA yang 

didapatkan dari Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas 

Brawijaya. Bakteri indikator yang digunakan adalah bakteri Gram positif 

(Staphylococcus aureus) dan bakteri Gram negatif (Escherichia coli) yang 

diperoleh dari Laboratorium Bioteknologi Pangan, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya serta bakteri 

Vibrio harveyi yang didapatkan dari Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Kemudian dalam pengujian 

untuk kontrol positif, bahan yang digunakan adalah DMSO yang diperoleh dari 

LSIH Universitas Brawijaya. Sedangakn unruk pengujian kontrol negatifnya 

adalah kloramfenikol yang didapat dari apotek yang ada di Malang, Jawa Timur. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Tersarang (Nested) 

dengan 2 kelompok perlakuan. Kelompok I (M) adalah metode ekstraksi yang 

terdiri dari 2 jenis yaitu metode maserasi dan metode MAE (Microwave Asissted 

Extraction). Kemudian Kelompok II (P) jenis pelarut yang terdiri dari 5 jenis yaitu 

methanol, etanol, etil asetat, N-Hexane, aseton. Masing-masing perlakuan diberi 

3 kali pengulangan sehingga jumlah perlakuan percobaan keseluruhan adalah 30 

satuan percobaan. Berikut adalah penjelasan kombinasinya. 

Kelompok I (M) : Metode Ekstraksi 

M1 = Metode Maserasi 

M2 = Metode MAE (Microwave Asissted Extraction) 

Kelompok II (P) : Jenis Pelarut 

P1 = Pelarut Metanol 

P2 = Pelarut Etil Asetat 

P3 = Pelarut N-Heksana 

P4 = Pelarut Etanol 

P5 = Pelarut Aseton  



Kombinasi perlakuan akan diperoleh dari kedua kelompok tersebut dan 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan. 

Jenis Pelarut  
(P) 

Metode Ekstraksi (M) 

Maserasi (M1) MAE (M2) 

Metanol (P1) P1M1 P1M2 
Etil Asetat (P2) P2M1 P2M2 
N-Heksana (P3) P3M1 P3M2 
Etanol (P4) P4M1 P4M2 
Aseton (P5) P5M1 P5M2 

. 

Keterangan kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

P1M1 = Metode Maserasi Pelarut Metanol 

P2M1 = Metode Maserasi Pelarut Etil Asetat 

P3M1 = Metode Maserasi Pelarut N-Heksana 

P4M1 = Metode Maserasi Pelarut Etanol 

P5M1 = Metode Maserasi Pelarut Metanol 

P1M2 = Metode MAE Pelarut Aseton 

P2M2 = Metode MAE Pelarut Etil Asetat 

P3M2 = Metode MAE Pelarut N-Heksana 

P4M2 = Metode MAE Pelarut Etanol 

P5M2 = Metode MAE Pelarut Aseton 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Ekstraksi Porphyridium cruentum metode Maserasi  

1. Penimbangan 5 gram bubuk Porphyridium cruentum untuk 5 perlakuan 

2. Masing-masing sampel bubuk Porphyridium cruentum dimasukan ke 

dalam erlenmeyer 100 ml yang telah ditutup dengan aluminium foil 

3. Pelarut metanol, etil asetat, n-heksana, etanol, dan aseton masing-

masing diukur sebanyak 25 ml  

4. Pelarut dimasukan ke dalam masing-masing erlenmeyer yang sudah 

berisi sampel sehingga perbandingan rasio bahan dengan pelarut 

adalah 1:5 

5. Larutan tersebut dimaserasi pada suhu ruang menggunakan orbital 

shaker selama 48 jam  

6. Setelah proses maserasi berlangsung, dilakukan penyaringan 

menggunakan kertas saring halus sehingga didapatkan filtrat.  



7. Filtrat dievaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator dengan 

suhu 40˚C dengan kecepatan 40 rpm  

8. Sampel disemprot menggunakan gas nitrogen sehingga didapatkan 

ekstrak kasar.  

3.4.2 Ekstraksi Porphyridium cruentum metode MAE 

1 Penimbangan 5 gram bubuk Porphyridium cruentum untuk 5 perlakuan 

2 Masing-masing sampel bubuk Porphyridium cruentum dimasukan ke 

dalam Vessel  

3 Pelarut metanol, etil asetat, n-heksana, etanol, dan aseton masing-

masing diukur sebanyak 25 ml  

4 Pelarut dimasukan ke dalam masing-masing Vessel yang sudah berisi 

sampel sehingga perbandingan rasio bahan dengan pelarut adalah 1:10 

5 Larutan tersebut dimasukkan ke dalam alat MAE pada suhu 50˚C 

selama 20 menit 

6 Setelah proses MAE berlangsung, dilakukan penyaringan menggunakan 

kertas saring halus sehingga didapatkan filtrat.  

7 Filtrat dievaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator dengan 

suhu 40˚C dengan kecepatan 40 rpm  

8 Sampel disemprot menggunakan gas nitrogen sehingga didapatkan 

ekstrak kasar.  

3.5 Pengujian dan Analisa Data 

3.5.1 Pengujian  

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain 

1. Rendemen 

2. Aktivitas Antibakteri Gram (+) 

3. Aktivitas Antibakteri Gram (-) 

4. Uji MIC 

5. Uji MBC 

3.5.2 Analisa data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan analisa ragam 

(ANOVA) dengan tingkat kepercayaan 95%, kemudian dilanjutkan dengan uji 

Fisher dan Tukey dengan selang kepercayaan 95% jika terjadi beda nyata 

berdasarkan level masing-masing faktor .   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Ekstraksi Bubuk Bubuk Mikroalga Porphyridium 

cruentum (Modifikasi metode Rao et. al., 1998) 

  

Residu 
(Bubuk Mikroalga 

Porphyridium 

cruentum) 

 

Bubuk mikroalga Porphyridium cruentum 

Penimbangan sebanyak 5 gram 

Ekstraksi selama 48 jam suhu 

ruang (Menggunakan maserasi) 

Pelarut  : Metanol, Etil asetat, N-
Heksan, Etanol , Aseton 

 

Penyaringan dengan penyaring vakum 

Filtrat 

Penguapan pelarut dengan Rotary Evaporator suhu 40oC  

 (Kecepatan 40 rpm) 

 

Penyemprotan dengan gas N2 

Ekstrak kasar mikroalga 
Porphyridium cruentum 

Analisa akhir: 
1. Rendemen 

2. Aktivitas Antibakteri 

Gram (+) 

3. Aktivitas Antibakteri 

Gram (-) 

4. Uji MIC 

5. Uji MBC 

 
 

Ekstraksi selama 20 menit suhu 

50˚C(Menggunakan MAE) 

Pelarut  : Metanol, Etil asetat, N-
Heksan, Etanol , Aseton 

 

Analisa 
Bahan baku : 
Kadar air dan 

Total fenol 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Uji Aktivitas Antibakteri Mikroalga Porphyridium 

cruentum (Modifikasi metode Nugraheni, 2011) 

 

 

 

Media NA 

Penuangan  dalam cawan petri 

Pendiaman hingga memadat 

Penginokulasian 0,1 ml inokolum 

Penetesan 50µl ekstrak antibakteri pada kertas 

cakram d = 6 mm 

 

Diinkubasi suhu 37°C selama 24 jam 

Zona bening 

Penempelan kertas cakram pada media yang sudah ada inokolum 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Pada penelitian ini bahan baku yang digunakan yaitu mikroalga. Banyak 

jenis mikroalga yang digunakan untuk penelitian karena kebermanfaatannya, 

oleh karena itu pada penelitian ini jenis Porphyridium cruentum yang menjadi 

pusat penelitian ini. Porphyridium cruentum atau bisa disingkat dengan nama P. 

cruentum ini dapat ditemukan di air laut dan di tanah lembab. Porphyridium 

cruentum yang digunakan berbentuk serbuk dengan ukuran mesh kurang lebih 

30-50. Ukuran bahan menjadi penting karena semakin kecil ukuran partikel 

bahan maka semakin besar luas permukaan. Maka dari itu, dengan adanya 

mikroalga dalam bentuk serbuk kering dapat mempermudah dilakukannya 

ekstraksi dikarenakan semakin mudah untuk dilakukan pelarutan dengan bahan 

kimia lainnya. 

Serbuk Porphyridium cruentum memiliki warna hijau kemerahan. Warna 

merah ini bersumber dari fikoeritrin yang merupakan pigmen tambahan yang 

menutupi warna hijau klorofil, sehingga mikroalga Porphyridium cruentum juga 

disebut mikroalga merah. Selain dari segi warna, mikroalga jenis Porphyridium 

cruentum memiliki bau amis dikarenakan habitatnya yang tinggal di laut. Analisa 

bahan baku serbuk Porphyridium cruentum yang dilakukan meliputi analisa kadar 

air dan total fenol. Data hasil analisa serbuk Porphyridium cruentum disajikan 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Karakteristik Bahan Baku Serbuk Porphyridium cruentum 

Parameter Hasil Analisa Literatur 

Kadar Air (%) 1.20 5.28 ± 12.07 
a
 

Total Fenol (mg GAE/g) 11.20 34.22 
b
 

Sumber :  
a
 Alwahidul dkk (2018) 
b
 Yilmaz dkk (2016) 

 

 Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan dan 

dinyatakan dalam persen. Penentuan kadar air sendiripun banyak dilakukan 

dengan berbagai metode salah satunya adalah metode oven. Pada dasarnya 

prinsipnya yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan 

pemanasan sehingga dapat dilakukan pengukuran beratnya (Sandjaja, 2009). 

Jika dilihat pada Tabel 4.1, kadar air yang dihasilkan oleh mikroalga 



Porphyridium cruentum sebesar 1.20 %. Apabila dibandingkan dengan literature, 

hal ini berbeda dengan literature yang menyatakan bahwa kandungan air 

mikroalga Porphyridium cruentum memiliki range 5.28 ± 12.07 % menurut Yilmas  

(2016). Perbedaan ini diduga karena suhu dan waktu pengeringan yang 

digunakan berbeda. Akan tetapi, jika dianalisa, kadar air yang diukur telah 

memenuhi standard aturan penyimpanan yang aman terhadap pertumbuhan 

jamur dan mikroba.Hal ini sesuai pernyataan Syarief (1993), bahwa jika kadar air 

yang terkandung kurang dari 11% maka dapat tercapai kestabilan optimum 

bahan dan pertumbuhan mikroba dapat dikurangi. Selain itu kadar air yang tinggi 

juga akan mempengaruhi hasil ekstraksi  sehingga jika kadar air rendah maka 

akan mempercepat pelarut untuk mengekstrak komponen senyawa yang 

dibutuhkan pada bahan.  

Pada hasil analisa total fenol yang dilakukan terdapat hasil yaitu 11.20 mg 

GAE/g. Hasil analisa menyatakan bahwa setiap gram serbuk mikroalga 

Porphyridium cruentum setara dengan 11.20 mg asam galat. Jika dibandingkan 

dengan literature cukup berbeda diduga dikarenakan adanya perlakuan 

pendahuluan yang berbeda. Perlakuan microwave juga bisa mempengaruhi total 

fenol dikarenakan akan mempengaruhi struktur sel akibat kenaikan suhu tiba-tiba 

dan meningkatkan tekanan internal. Selama proses dinding sel pecah, analit 

yang akan diekstrak keluardari sel dan dapat berdifusi cepat ke dalam pelarut.   

Polifenol sendiri memiliki spektrum luas dengan sifat kelarutan pada suatu 

pelarut yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh gugus hidroksil pada 

senyawa tersebut yang dimiliki berbeda jumlah dan posisinya. Dengan demikian, 

ekstraksi menggunakan berbagai pelarut akan menghasilkan komponen polifenol 

yang berbeda pula. Sifat antibakteri yang dimiliki oleh setiap senyawa yang 

diperoleh dari ekstraksi tersebut juga berbeda (Mandal, 2007). 

 

4.2 Rendemen 

Mikroalga Porphyridium cruentum merupakan mikroalga yang memiliki 

senyawa bioaktif dimana senyawa bioaktif ini salah satunya dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri. Senyawa ini bisa di ambil dengan melakukan ekstraksi 

yang nantinya akan menghasilkan tingkat rendemen yang berbeda-beda. 

Perbedaan hasil rendemen ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

suhu, waktu, rasio perbandingan pelarut, jenis pelarut yang digunakan, dan 

metode ekstraksi yang dipilih. Perhitungan nilai rendemen (b/b) dapat dilakukan 



dengan berdasarkan metode gravimetri yaitu massa ekstrak (g) dibanding massa 

sebelum proses ekstraksi yang merupakan massa serbuk Porphyridium 

cruentum. Proses rendemen ini bisa didapat dengan dicampurkan pelarut. 

Menurut jurnal Renhioran (2012), pelarut dapat dilihat dari konstanta 

dielektriknya dimana jika semakin tinggi konstanta dielektriknya maka semakin 

polar pelarut tersebut. Jika kepolaran yang digunakan semakin sama dengan 

senyawa yang di ekstrak maka proses ekstraksi berjalan dengan optimal. 

4.2.1 Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Rendemen Mikroalga Porphyridium 

cruentum dengan perbandingan Jenis Metode Ekstraksi  

Pada penelitian ini cara untuk mengambil senyawa yang bermanfaat pada 

mikroalga Porphyridium cruentum yaitu dengan cara ekstraksi dengan pelarut. 

Ekstraksi yang digunakan adalah dengan metode maserasi dan MAE. 

Sedangkan pelarut yang digunakan adalah metanol, etil asetat, n-heksan, etanol, 

dan aseton. Pemilihan pelarut ini didasarkan pada tingkat kepolarannya. Berikut 

dapat dilihat pada Gambar 4.1, perbandingan metode ekstraksi dan jenis pelarut 

terhadap rendemen yang dihasilkan.  

 

Gambar 4.1 Perbandingan Metode Ekstraksi dan Jenis Pelarut Terhadap Rendemen 
yang Dihasilkan. 
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Pada Gambar 4.1 menunjukkan hasil rendemen yang dihasilkan dari 

pelarut pertama yaitu metanol dimana jumlah yang dihasilkan lebih banyak dari 

5%. Maka dapat dilihat bahwa mikroalga Porphyridium cruentum mengandung 

banyak senyawa yang bersifat polar dikarenakan metanol sendiri bersifat polar. 

Menurut Renhoran (2012), Metanol merupakan salah satu pelarut yang bersifat 

polar dengan konstanta dielektriknya sebesar 32.6. Kemudian dilihat dari 

rendemen yang dihasilkan oleh metode ekstraksi maserasi sebesar 6.76% lebih 

besar dibandingkan rendemen yang dihasilkan metode ekstraksi MAE itu sendiri 

yaitu sebesar 5.86%. Maka dapat diketahui bahwa metode ekstraksi secara 

maserasi dengan pelarut jenis metanol dapat mengekstrak senyawa yang ada di 

mikroalga Porphyridium cruentum lebih banyak dibandingkan ekstraksi secara 

MAE. Presentase nilai rendemen tergolong tinggi dikarenakan diekstraksi 

menggunakan pelarut metanol. Menurut Lenny (2006), Pelarut metanol 

merupakan pelarut yang bersifat universal yang mampu mengikat semua 

komponen kimia yang terdapat pada tumbuhan bahan alam, baik yang bersifat 

non polar, semi polar, dan polar. Metanol juga merupakan cairan penyaring yang 

mudah masuk kedalam sel melewati dinding sel bahan, sehingga metabolit 

sekunder yang terdapat dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut dan 

senyawa akan terekstraksi sempurna. 

Pelarut kedua (Gambar 4.1) rendemen dengan pelarut etil asetat pada 

metode ekstraksi maserasi menghasilkan 1.42 %, sedangkan pada ekstraksi 

MAE rendemen yang dihasilkan sebesar 1.25 %. Jika dibandingkan antara kedua 

metode, rendemen MAE lebih kecil daripada rendemen yang dihasilkan oleh 

maserasi. Kemudian hasil yang didapat juga tergolong rendah. Hal ini 

disebabkan karena konstanta dielektrik yang dimiliki rendah. Menurut Renhoran 

(2012), Etil Asetat merupakan salah satu pelarut yang bersifat semi polar dengan 

konstanta dielektriknya sebesar 6.0. Berdasarkan hasil rendemen yang didapat 

diketahui senyawa yang kepolarannya tidak sama dengan etil asetat tidak ikut 

terekstrak secara sempurna. Menurut Dungir (2012), komponen fenolik dapat 

diekstraksi dari bahan tumbuhan dengan menggunakan pelarut polar seperti air, 

metanol etanol aseton atau pelarut semi polar seperti etil asetat. Pelarut etil 

asetat bersifat semi polar yang memiliki titik didih yang relatif rendah yaitu 77oC 

sehingga mudah menguap (bersifat volatil). 

Pelarut ketiga yang digunakan untuk ekstraksi mikroalga Porphyridium 

cruentum yaitu N-heksan. Berdasarkan Gambar 4.1 rendemen dengan pelarut n-



heksan pada metode ekstraksi maserasi menghasilkan 3.65 %, sedangkan pada 

ekstraksi MAE rendemen yang dihasilkan sebesar 1.12 %. Jika dibandingkan 

antara kedua metode, rendemen MAE lebih kecil daripada rendemen yang 

dihasilkan oleh maserasi. Selisih hasil yang didapat  tergolong tinggi. Namun, 

secara keseluruhan konstanta dielektrik yang dimiliki rendah yaitu 1.8 (Renhoran, 

2012), sehingga dapat diketahui senyawa yang kepolarannya tidak sama dengan 

N-heksan tidak ikut terekstrak secara sempurna. Berdasarkan pustaka Atkins 

(1987), Heksana adalah suatu hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C6H14. 

Heksana merupakan hasil refining minyak mentah. Komposisi dan fraksinya 

dipengaruhi oleh sumber minyak. Umumnya berkisar 50% dari berat rantai 

isomer dan mendidih pada 60 – 70˚C. Seluruh isomer heksana dan sering 

digunakan sebagai pelarut organik yang bersifat inert karena non-polarnya. 

Pelarut n-heksana akan memisahkan senyawa-senyawa nonpolar seperti klorofil, 

triterpen, lemak, dan senyawa non polar lainnya. 

Masih pada Gambar 4.1 dengan pelarut keempat yaitu pelarut etanol, 

rendemen dengan pelarut etanol pada metode ekstraksi maserasi menghasilkan 

4.16 %, sedangkan pada ekstraksi MAE rendemen yang dihasilkan sebesar 3.21 

%. Jika dibandingkan antara kedua metode, rendemen MAE lebih kecil daripada 

rendemen yang dihasilkan oleh maserasi. Secara keseluruhan rendemen yang 

dihasilkan tergolong tinggi maka dapat dilihat senyawa yang terekstrak cukup 

banyak. Hal ini dikarenakan konstanta dielektrik yang dimiliki tinggi. Menurut 

Renhoran (2012), konstanta dielektrik yang dimiliki etanol tidak jauh beda dengan 

metanol sama-sama tinggi yaitu 24.4, sehingga dapat diketahui banyak senyawa 

yang kepolarannya sama dengan etanol dapat terekstrak sempurna terutama 

senyawa yang polar. Namun tak sedikit pula mengatawakan bahwa etanol, 

adalah pelarut volatile bagi senyawa organik bersifat semipolar karena dapat 

melarutkan baik senyawa polar maupun nonpolar sehingga dapat saling larut 

dengan air. Kepolaran ini diakibatkan adanya gugus polar –OH dan nonpolar 

yaitu etil (CH3CH2-). Rantai karbon pendek mengakibatkan sifat semipolar. 

Solven semipolar bisa menginduksi tingkat polaritas pelarut nonpolar, menjadi 

pelarut antara untuk mencampur pelarut polar dan nonpolar (Atkins, 1987). 

Menurut Smith (1994),  etanol merupakan pelarut yang bersifat sangat selektif 

terhadap reaksi. Dasar pertimbangan penggunaannya adalah selektif, 

kelarutannya, densitasnya, reaktif, dan titik didih. Mampu melarutkan ekstrak 

dalam jumlah besar, beda densitas signifikan sehingga mudah dalam 



memisahkan zat terlarut. Etanol bersifat non toksik, tidak eksplosif jika berada di 

udara, tidak korosif dan mudah diperoleh. Wujud etanol cair, bersifat volatil, 

kelarutan tergantung tergantung panjangnya rantai C, semakin panjang semakin 

sukar larut, dan semakin panjang gugus alkil (R) maka semakin polar. 

Pelarut yang terakhir yaitu pelarut aseton dimana menurut Renhoran 

(2012), Aseton merupakan salah satu pelarut yang bersifat semi polar dengan 

konstanta dielektriknya sebesar 20.7. Berdasarkan Gambar 4.1 rendemen 

dengan pelarut aseton pada metode ekstraksi maserasi menghasilkan 0.71 %, 

sedangkan pada ekstraksi MAE rendemen yang dihasilkan sebesar 0.32 %. Jika 

dibandingkan antara kedua metode, rendemen MAE lebih kecil daripada 

rendemen yang dihasilkan oleh maserasi. Kemudian hasil yang didapat juga 

tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena aseton sendiri bersifat semipolar 

yang diduga senyawa yang kepolarannya tidak mirip dengan aseton tidak 

terekstrak dengan sempurna.  Menurut Fajarwati (2014), sesuai prinsip likes 

dissolves likes, ligan asetilaseton mampu melarut baik dengan dengan pelarut 

aseton karena keduanya termasuk golongan keton yang memiliki gugus karbonil 

(C=O). Adanya pengaruh gugus sejenis ini menyebabkan kelarutan meningkat. 

Jika dilihat dari masing-masing pelarut, dapat diketahui dari kelima pelarut 

untuk jenis metode ekstraksi secara maserasi dari yang besar sampai yang 

terkecil berurutan, pelarut yang menghasilkan rendemen paling tinggi yaitu 

metanol, etanol, n-heksan, etil asetat, dan aseton. Sedangkan pada jenis metode 

ekstraksi secara MAE  secara berurutan dari yang besar sampai terkecil pelarut 

yang menghasilkan nilai rendemen yang paling tinggi yaitu metanol, etanol, etil 

asetat, n-heksan, dan aseton.  

Maka dapat diketahui bahwa senyawa yang ada di mikroalga sebagian 

besar adalah senyawa yang bersifat polar dikarenakan hasil dari analisa 

rendemen yang dihasilkan, banyak senyawa polar yang terikat pada masing-

masing jenis pelarut sesuai dengan sifat kepolaran jenis pelarut. Hal ini sesuai 

dengan pustaka yang menyatakan kandungan karbohidrat pada mikroalga ini 

relatif tinggi yaitu 40-57% (Becker, 2007). Mikroalga Porphyridium cruentum 

merupakan salah satu penghasil polisakarida ekstraseluler dalam jumlah besar 

yang banyak mengandung  xylose. Polisakarida ini merupakan jenis polisakarida 

yang memiliki kopolaran yang tinggi (Singh, 2000).  

 



4.2.2 Pengaruh Perlakuan Metode Ekstraksi terhadap Rendemen Ekstrak 

Mikroalga Porphyridium cruentum 

Metode Ekstraksi yang digunakan untuk mengekstrak mikroalga 

Porphyridium cruentum adalah Maserasi selama 48 jam dan MAE selama 30 

menit. Ekstraksi dilakukan dengan lima pelarut, sehingga dapat dilihat rerata 

rendemen dari kelima pelarut dengan perbandingan jenis metode ekstraksi pada 

Gambar 4.2 . 

 

Gambar 4.2 Rerata Rendemen dari Kelima Pelarut dengan Perbandingan Jenis Metode 

Ekstraksi 

Rendemen yang dihasilkan dari metode MAE lebih kecil dibandingkan 

rendemen yang dihasilkan dari Maserasi dikarenakan karena sifat dari mikroalga 

itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa MAE menggunakan gelombang mikro 

yang dipanaskan secara cepat. Hal ini berarti bahwa suhu yang digunakan untuk 

mengekstrak mempengaruhi hasil rendemen dari ekstraksi mikroalga 

Porphyridium cruentum. Menurut Vonshak (1988) dalam jurnal Kosasih (2011), 

menyatakan bahwa sel Porphyridium dapat tumbuh pada kisaran suhu 10-35 °C 

dan aktivitas optimum fotosintesis dari kultur Porphyridium cruentum terjadi pada 

suhu 25°C.  

Hasil Analisa ragam (ANOVA) (Lampiran 3) menunjukkan pada sumber 

keragaman jenis metode, didapatkan p-value sebesar 0,000. Dengan 

menggunakan α = 0.05, ditunjukkan bahwa p-value < α =0.05 yang mengandung 

pengertian bahwa faktor jenis metode memberikan pengaruh signifikan terhadap 
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rendemen. Ditinjau dari pengaruh interaksi Jenis pelarut (jenis metode ekstraksi) 

dimana jenis pelarut ini tersarang pada metode ekstraksi, didapatkan p-value 

sebesar 0,000. Ditunjukkan bahwa p-value < α = 0.05 dengan menggunakan α = 

0.05 yang mengandung pengertian yaitu faktor interaksi jenis pelarut (jenis 

metode ekstraksi) memberikan pengaruh signifikan terhadap rendemen ekstrak 

mikroalga Porphyridium cruentum. Dikarenakan hasilnya berpengaruh signifikan 

maka dilakukan uji tukey rerata rendemen ekstrak mikroalga Porphyridium 

cruentum yang berbeda dan dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Pengaruh Jenis Metode dan Jenis Pelarut terhadap Hasil Rendemen Ekstraksi 
Mikroalga Porphyridium cruentum 

Metode Ekstraksi Jenis pelarut Rerata Rendemen (%) 

Maserasi 

Metanol 6.76 ± 0.23 a 
Etil Asetat 1.42 ± 0.08 cd 
N-Heksan 3.65 ± 0.17 b 
Etanol 4.16 ± 0.19 b 
Aseton 0.71 ± 0.03 de 

MAE  

Metanol 5.86 ± 0.33 a 

Etil Asetat 1.25 ± 0.34 cde 

N-Heksan 1.12 ± 0.71 c 

Etanol 3.21 ± 0.65 b 

Aseton 0.32 ± 0.14 e 

Keterangan : 
1) Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan  ± standar devisiasi 
2) Notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji tukey 

 

Berdasarkan hasil uji Tukey 95% pada Tabel 4.2, didapatkan rata-rata 

rendemen tertinggi pada Metanol hasil ekstraksi maserasi sebesar 6.76, namun 

tidak berbeda signifikan dengan metanol hasil ekstraksi MAE. Sedangkan rata-

rata terendah didapatkan pada Aseton hasil ekstraksi MAE  namun tidak berbeda 

signifikan dengan Aseton hasil ekstraksi Maserasi dan Etil Asetat dari ekstraksi 

MAE. Dari pengujian ini ditunjukkan bahwa Aseton hasil ekstraksi MAE pada 

semua level jenis metode ekstraksi menghasilkan rerata rendemen yang paling 

rendah. Hal ini dikarenakan sifat dari metode maserasi yang tidak menggunakan 

transfer panas dari ekstraksinya sehingga memungkinkan bahwa pelarut yang 

menguap rendah. Berbeda dengan metode MAE dimana terdapat transfer panas 

sehingga memungkinkan banyak pelarut yang menguap. Maka dari itu, rerata 

rendemen yang dihasilkan dari MAE lebih kecil dibandingkan rerata rendemen 

yang dihasilkan dari maserasi.  

4.3 Aktivitas Antibakteri 

Pada penelitian ini menggunaan metode kertas cakram dalam uji aktivitas 

antibakteri. Pengujian antibakteri dilakukan pada dua bakteri uji yaitu Escherichia 



coli dan Staphylococcus aureus. Metode kertas cakram digunakan dengan cara 

meletakkan kertas cakram yang berukuran 6 mm di atas media yang telah 

ditumbuhi bakteri. Kertas cakram untuk uji sebelumnya sudah ditetesi sampel 

bahan yang akan diuji aktivitas antibakterinya. Aktivitas antibakterinya dapat 

diamati zona beningnya. Zona bening sendiri merupakan zona yang terbentuk 

ketika senyawa antibakteri telah berdifusi pada media agar sehingga bakteri tidak 

dapat tumbuh. Maka dari itu, jika zona bening yang terbentuk lebih besar maka, 

kemampuan senyawa untuk menghambat pertumbuhan bakteri juga semakin 

besar aktvitasnya. 

Menurut Nazri et al. (2011), suatu zat aktif dikatakan memiliki potensi yang 

tinggi sebagai antibakteri jika pada konsentrasi rendah mempunyai daya hambat 

yang besar. Kriteria kekuatan antibakteri adalah sebagai berikut.  

a. Diameter zona hambat 15-20 mm: Daya hambat kuat  

b. Diameter zona hambat 10-14 mm : Daya hambat sedang  

c. Diameter zona hambat 0-9 mm : Daya hambat lemah  

Bakteri uji yang digunakan yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus ini telah disamakan terlebih dahulu jumlah selnya, sehingga dapat 

diketahui kemampuan aktivitas antibakteri terhadap bakteri pada kisaran jumlah 

yang sama. Pengujian ini menggunakan jumlah bakteri uji 107 CFU/ml yaitu 

pertumbuhan bakteri berada dalam fase log yang dapat dilihat pada Gambar 4.3 

untuk bakteri  Staphylococcus aureus dan Gambar 4.4 untuk bakteri Escherichia 

coli. 

 

Gambar 4.3 Kurva Pertumbuhan Staphylococus aureus 
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Gambar 4.4 Kurva Pertumbuhan Escherichia coli 

 

Pada dasarnya, pertumbuhan bakteri terjadi 4 fase yaitu fase lag, fase log, 

fase stationer, dan fase kematian. Kurva pertumbuhan ini diharapkan mampu 

melihat ada dimana fase log bakteri. Fase log sendiri sangat penting bagi 

pertumbuhan bakteri dikarenakan pada fase ini bakteri dapat tumbuh secara 

cepat. Pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang 

mendukung sehingga fase log dapat berjalan secara optimum. Keadaan ini terus 

berlangsung sampai nutrisi habis atau telah terjadi penimbunan atas hasil 

metabolisme yang bersifat beracun. Dengan demikian diharapkan bahwa 

aktivitas antibakteri pada ekstrak mikroalga Porphyridium cruentum pada kondisi 

optimum dapat menghambat pertumbuhan bakteri indicator.  Perhitungan waktu 

masing-masing pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

4.3.1 Aktivitas Antibakteri Ekstrak Mikroalga Porphyridium cruentum 

Terhadap Bakteri Uji Staphylococcus aureus 

Pada penelitian tentang aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan 

mengukur diameter zona bening yang dihasilkan. Diameter zona bening ekstrak 

mikroalga Porphyridium cruentum  terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

berkisar antara 3.50-6.04 mm untuk metode ekstraksi maserasi. Sedangkan 

untuk hasil ekstrak MAE menghasilkan zona bening berdiameter sekitar 0.99-

1.20 mm. Grafik hasil pengaruh jenis pelarut dan jenis metode ekstraksi terhadap 

diameter zona bening dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Grafik hasil pengaruh jenis pelarut dan jenis metode ekstraksi terhadap 

diameter zona bening dengan bakteri uji Staphylococcus aureus 

 

 Pada Gambar 4.5  menunjukkan bahwa diameter zona bening yang 

terbentuk paling besar adalah Etil asetat hasil ekstraksi maserasi dengan nilai 

zona bening sebesar 6.04 mm. Sedangkan diameter zona bening paling 

terendah didapatkan pada n-heksan hasil ekstraksi MAE. Apabila ditinjau dari 

perbedaan jenis metode ekstraksi, antar keduanya pelarut yang memiliki 

diameter zona bening yang besar adalah pelarut etil asetat. Sedangkan n-heksan 

baik untuk ekstraksi dengan cara maserasi maupun MAE sama-sama 

menghasilkan nilai diameter zona bening yang kecil. Hal ini memiliki arti bahwa 

etil asetat hasil ekstraksi maserasi memiliki aktivitas antibakteri yang besar.  

 Pada penelitian Kusmiyati (2006), Komponen terbesar dalam ekstraksi  

Porphyridium cruentum adalah Metil heksadekanoat (asam palmitat) sebanyak 

41,15%. Asam palmitat ini yang berperan dalam penghambatan pertumbuhan 

bakteri seperti Staphylococcus aureus. Dalam jurnal ini ekstraksi dilakukan 

menggunakan senyawa diklorometan, sedangkan pada penelitian Mardawati 

(2008), kepolaran diklorometan dan etil asetat cenderung memiliki selisih yang 

sedikit. Menurut Kauffman (2002), diklorometan memiliki konstanta dielektrik 

sebesar 8.9 sedangkan etil asetat memiliki konstanta dielektrik sebesar 6.0. 

Maka dari itu apabila dibandingkan dengan literatur, hasil penelitian baik pada 

metode ekstraksi jenis maserasi dan MAE yang memiliki diameter zona bening 

terbesar yaitu pada pelarut etil asetat.   
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 Hasil Analisa ragam (ANOVA) (Lampiran 4) menunjukkan pada sumber 

keragaman jenis metode, didapatkan p-value sebesar 0,000. Dengan 

menggunakan α = 0.05, ditunjukkan bahwa p-value < α =0.05 yang mengandung 

pengertian bahwa faktor jenis metode memberikan pengaruh signifikan terhadap 

diameter zona bening. Dikarenakan hasilnya berpengaruh signifikan maka 

dilakukan Uji Tukey rerata diameter zona bening yang dihasilkan dari aktivitas 

antibakteri Porphyridium cruentum yang berbeda dan dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 

Tabel 4.3 Pengaruh Jenis Metode terhadap Rerata Diameter Zona Bening Hasil 
Ekstraksi Mikroalga Porphyridium cruentum terhadap Bakteri Uji Staphylococcus aureus 

Metode Ekstraksi Rerata diameter zona bening (mm) 

Maserasi 4.76a  
MAE 1.10b 

Keterangan : 
1) Setiap data diameter zona bening dari masing-masing metode merupakan 
hasil rata-rata dari semua pelarut 
2) Notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji tukey 

 

Pada Tabel 4.3 memiliki notasi yang berbeda antara masing-masing jenis 

metode ekstraksi. Hal ini memiliki arti bahwa keduanya berbeda nyata. Dari 

notasi yang dihasilkan memperkuat hasil yang menyatakan bahwa Metode 

ekstraksi berpengaruh signifikan untuk rerata diameter zona bening yang 

dihasilkan. 

Apabila dikalkulasikan semua diameter zona bening yang dihasilkan 

untuk menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus untuk metode jenis 

maserasi menghasilkan rerata diameter zona bening sebesar 4.76 mm, 

sedangkan untuk metode MAE menghasilkan rerata diameter zona bening 

sebesar 1.10 mm. Apabila dibandingkan dengan literatur dari Nazri et al (2011) 

tentang kriteria kekuatan antibakteri, hasil penelitian ini masih termasuk 

mikroalga yang memiliki daya hambat lemah dikarenakan diameter zona bening 

yang dihasilkan masih pada range 0-9 mm. Meskipun begitu, mikroalga 

Porphyridium cruentum  tetap memiliki sifat antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus baik diekstraksi secara maserasi maupun MAE.  

4.3.2 Aktivitas Antibakteri Ekstrak Mikroalga Porphyridium cruentum 

Terhadap Bakteri Uji Escherichia coli 

Pada penelitian tentang aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan 

mengukur diameter zona bening yang dihasilkan. Diameter zona bening ekstrak 



mikroalga Porphyridium cruentum  terhadap bakteri Escherichia coli berkisar 

antara 3.50-6.04 mm untuk metode ekstraksi maserasi. Sedangkan untuk hasil 

ekstrak MAE menghasilkan zona bening berdiameter sekitar 0.99-1.20 mm. 

Grafik hasil pengaruh jenis pelarut dan jenis metode ekstraksi terhadap diameter 

zona bening dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6. Grafik hasil pengaruh jenis pelarut dan metode ekstraksi terhadap diameter 
zona bening dengan bakteri uji Escherichia coli 

 

Pada Gambar 4.6  menunjukkan bahwa diameter zona bening yang 

terbentuk pada bakteri Escherichia coli paling besar adalah etil asetat hasil 

ekstraksi maserasi dengan nilai zona bening sebesar 4.86 cm. Apabila ditinjau 

dari perbedaan jenis metode ekstraksi, antar keduanya pelarut yang memiliki 

diameter zona bening yang besar adalah pelarut etil asetat. Hal ini telah sesuai 

dengan literatur.  

Pada penelitian Kusmiyati (2006), Komponen terbesar dalam ekstraksi  

Porphyridium cruentum adalah Metil heksadekanoat (asam palmitat) sebanyak 

41,15%. Asam palmitat ini yang berperan dalam penghambatan pertumbuhan 

bakteri seperti Escherichia coli. Dalam jurnal ini ekstraksi dilakukan 

menggunakan senyawa diklorometan. Sedangkan pada penelitian Mardawati 

(2008), kepolaran diklorometan dan etil asetat cenderung memiliki selisih yang 

sedikit. Diklorometan memiliki konstanta dielektrik sebesar 9.1 sedangkan 

menurut Renhoran (2012), etil asetat memiliki konstanta dielektrik sebesar 6.0. 

Maka dari itu apabila dibandingkan dengan literatur, hasil penelitian baik pada 
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metode ekstraksi jenis maserasi dan MAE yang memiliki diameter zona bening 

terbesar yaitu pada pelarut etil asetat.   

Hasil Analisa ragam (ANOVA) (Lampiran 5) menunjukkan pada sumber 

keragaman jenis metode, didapatkan p-value sebesar 0,000. Dengan 

menggunakan α = 0.05, ditunjukkan bahwa p-value < α =0.05 yang mengandung 

pengertian bahwa faktor jenis metode memberikan pengaruh signifikan terhadap 

diameter zona bening. Dikarenakan hasilnya berpengaruh signifikan maka 

dilakukan Uji Tukey rerata diameter zona bening yang dihasilkan dari aktivitas 

antibakteri Porphyridium cruentum yang berbeda dan dapat dilihat pada Tabel 

4.4. 

Tabel 4.4 Pengaruh Jenis Metode terhadap Rerata Diameter Zona Bening Ekstraksi 
Mikroalga Porphyridium cruentum terhadap Bakteri Uji Escherichia coli 

Metode Ekstraksi Rerata diameter zona bening (mm) 

Maserasi 3.98a 
MAE 0.97b 

Keterangan : 
1) Setiap data diameter zona bening dari masing-masing metode merupakan 
hasil rata-rata dari semua pelarut 
2) Notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji tukey 

 

Pada Tabel 4.4 memiliki notasi yang berbeda antara masing-masing jenis 

metode ekstraksi terhadap bakteri uji Escherichia coli. Hal ini memiliki arti bahwa 

keduanya berbeda nyata. Dari notasi yang dihasilkan memperkuat hasil yang 

menyatakan bahwa Metode ekstraksi berpengaruh signifikan untuk rerata 

diameter zona bening yang dihasilkan. 

Apabila dikalkulasikan semua diameter zona bening yang dihasilkan 

untuk menghambat pertumbuhan Escherichia coli untuk metode jenis maserasi 

menghasilkan rerata diameter zona bening sebesar 3.98 mm, sedangkan untuk 

metode MAE menghasilkan rerata diameter zona bening sebesar 0.97 mm. 

Apabila dibandingkan dengan literatur dari Nazri et al (2011) tentang kriteria 

kekuatan antibakteri, hasil penelitian ini masih termasuk mikroalga yang memiliki 

daya hambat lemah dikarenakan diameter zona bening yang dihasilkan masih 

pada range 0-9 mm. Meskipun begitu, mikroalga Porphyridium cruentum  tetap 

memiliki sifat antibakteri terhadap bakteri uji Escherichia coli baik diekstraksi 

secara maserasi maupun MAE.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati dan Agustini (2007), 

senyawa dominan yang memiliki aktivitas antibakteri pada Porphyridium 

cruentum adalah asam palmitat (metil heksadekanoat). Lalu pada pustaka lain 



menyebutkan pada Phorphyridium cruentum terdapat senyawa asam lemak 

asam oleat, asam palmitat, asam miristat dan asam laurat dengan kisaran 0,23 

(asam miristat)-25,52% (asam palmitat) (Kawaroe, 2012). Selain asam palmitat, 

pada penelitian yang dilakukan oleh Najdenski et al. (2013), pigmen 

fikobiliprotein yang diisolasi dari Porphyridium cruentum juga dapat menghasilkan 

aktivitas antibakteri. Mikroalga Porphyridium cruentum menghasilkan 

fikobiliprotein dengan jumlah fikoeritrin yang besar. Fikobiliprotein bersifat larut 

air dan biasanya terkandung sebanyak 2-8% berat kering sel. Selain itu, senyawa 

antibakteri pada Porphyridium cruentum adalah senyawa fenol (Yilmaz et al., 

2016) . Fenol memiliki sifat toksik bagi bakteri dan fungi sehingga fenol dipakai 

luas sebagai antiseptik (Chereminisoff, 2003). 

Dari hasil penelitian tentang aktivitas antibakteri terhadap Staphylococus 

aureus dan Escherichia coli dapat dilihat perbedaannya juga yang disajikan pada 

Gambar 4.7 

 

 

 

Gambar 4.7 Aktivitas Antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat rerata diameter zona bening yang 

dihasilkan dari bakteri uji Escherica coli adalah 2. mm dimana hasil ini lebih kecil 

dibandingkan pada bakteri uji Staphylococus aureus dengan rerata diameter 

zona bening yaitu 2.93 mm. Hal ini telah sesuai dengan literatur yang 

menyatakan bahwa Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif, 
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tahan hidup dalam media kekurangan gizi. Susunan dinding sel bakteri Gram 

memiliki struktur yang lebih kompleks daripada dinding sel bakteri gram negatif. 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang mempunyai struktur 

dinding sel yang mengandung polisakarida dan protein, serta mempunyai 

kandungan lipid yang rendah (Poeloengan dkk., 2007). Hal ini didukung pada 

pernyataan Tortora et al., (2007) yang menyatakan bahwa dinding sel Gram 

negatif lebih banyak mengandung lipopolisakarida (LPS) sehingga kandungan 

lipid bakteri tersebut tinggi, berbeda halnya pada bakteri Gram positif dimana 

dinding sel tersusun atas lapisan peptidoglikan yang banyak dan sedikit LPS. 

Dengan demikian bakteri Gram positif lebih bersifat polar sehingga ekstrak uji 

akan lebih mudah menembus dinding sel tersebut.  

4.4 Uji MIC 

Konsentrasi minimum penghambatan atau lebih dikenal dengan MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration) adalah konsentrasi terendah antimikroba 

yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Penentuan KHM 

dilakukan dengan metode dilusi cair Kirby and Bauer yang dimodifikasi 

menggunakan media cair Nutrien Broth (NB) dan diukur absorbansi dengan 

spektrofotometer UV-Vis sebelum dan sesudah inkubasi untuk melihat 

pertumbuhan bakteri uji. MIC dari sebuah antimikroba digunakan untuk 

mengetahui sensitivitas dari mikroba. Nilai MIC berlawanan dengan sensitivitas 

mikroba yang diuji. Semakin rendah nilai MIC dari sebuah antimikroba maka 

sensitivitas bakteri semakin besar. Secara umum untuk penentuan MIC 

pengenceran antimikroba dilakukan penurunan konsentrasi setengahnya. 

Misalkan mulai dari 16,8,4,2,1,0.5,0.25 μg/ml konsentrasi terendah yang 

menunjukkan hambatan pertumbuhan dengan jelas baik dilihat secara visual atu 

alat otomatis. Hal ini yang dinamakan MIC (Jawetz, 2007). Data kontrol dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. Data hasil pengukuran nilai MIC untuk metode maserasi 

dengan bakteri uji Staphylococus aureus dapat dilihat pada Tabel 4.6. Data hasil 

pengukuran nilai MIC untuk metode MAE dengan bakteri uji Staphylococus 

aureus dapat dilihat pada Tabel 4.7. Data hasil pengukuran nilai MIC untuk 

metode maserasi dengan bakteri uji Escherichia coli dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Data hasil pengukuran nilai MIC untuk metode maserasi dengan bakteri uji 

Escherichia coli dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

 

 



Tabel 4.5 Nilai MIC pada perlakuan kontrol (+) dan (–) dari masing-masing bakteri uji  

Perlakuan Konsentrasi (ppm) Awal Akhir ∆OD 

Kontrol (+) Staphylococus aureus  

1000 0.233 0.161 -0.072 
5000 0.203 0.143 -0.060 
2500 0.202 0.156 -0.046 
1250 0.218 0.171 -0.047 
625 0.254 0.145 -0.109 

312.5 0.197 0.152 -0.045 

Kontrol (-) Staphylococus aureus DMSO 0.212 0.675 0.463 

Kontrol (+) Escherichia coli 

1000 0.092 0.393 0.301 
5000 0.088 0.473 0.385 
2500 0.085 0.538 0.453 
1250 0.081 0.559 0.478 
625 0.076 0.567 0.491 
312.5 0.073 0.587 0.514 

Kontrol (-) Escherichia coli DMSO 0.094 0.505 0.411 

  

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat hasilnya,  yang menghasilkan nilai ∆OD 

negatif adalah pada kontrol positif Staphylococus aureus. Nilai ΔOD negatif 

menunjukkan adanya penurunan nilai absorbansi yang menandakan terjadinya 

penurunan jumlah sel yang telah diinkubasi.  

  



Tabel 4.6 Nilai MIC pada metode ekstraksi secara maserasi dengan bakteri uji 
Staphylococcus aureus 
 

Jenis 
Metode 

Ekstraksi 

Jenis 
Pelarut 

Konsentrasi 
(ppm) 

Nilai MIC 

 
Maserasi 

Kontrol (-) - 0,576 

Metanol 

10.000 -0,093 

5.000 -0,066 

2.500 0,205 

1.250 0,406 

625 0,587 

312,5 0,617 

Etil Asetat 

10.000 0,272 

5.000 0,276 

2.500 0,328 

1.250 0,493 

625 0,552 

312,5 0,620 

N-Heksan 

10.000 0,565 

5.000 0,587 

2.500 0,609 

1.250 0,620 

625 0,627 

312,5 0,645 

Etanol 

10.000 0,483 

5.000 0,477 

2.500 0,633 

1.250 0,636 

625 0,683 

312,5 0,639 

Aseton 

10.000 0,111 

5.000 0,178 

2.500 0,189 

1.250 0,278 

625 0,574 

312,5 0,597 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan bakteri uji Staphylococus aureus yang 

menunjukkan Nilai ΔOD negatif adalah pada pelarut metanol dengan konsentrasi 

10.000 dan 5000 ppm. Hal ini berarti pada nilai MIC pada pengujian bakteri 

Staphylococus aureus yaitu pada konsentrasi 10.000 dan 5000 ppm untuk 

metode maserasi.  Jika dilihat pada tabel selanjutnya yaitu Tabel 4.7 (bawah) 

terdapat nilai OD yang hasilnya negatif yaitu pada etil asetat hasil ekstraksi MAE 

pada konsentrasi 2500 ppm. Jadi dapat diartikan bahwa terjadinya penurunan 

jumlah sel yang telah diinkubasi selama 6  jam untuk hasil ekstraksi MAE 

terdapat pada konsentrasi sebesar 2500 ppm.  

Pengujian bioaktivitas pada bakteri Staphylococus aureus dilakukan 

dengan menentukan nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC) atau Kadar 



Hambat Minimal (KHM). Hasil pengukuran nilai OD (optical density) pada uji 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) menggunakan spektrofotometer (ƛ 630 

nm) menunjukkan hambatan pertumbuhan bakteri Staphylococus aureus secara 

pasti yaitu dengan melihat penurunan nilai OD pra inkubasi dan pasca inkubasi 

(Munfaati et al., 2014). Nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dapat 

ditentukan dengan mengukur selisih antara nilai OD pra inkubasi dan pasca 

inkubasi. Nilai ΔOD negatif menunjukkan adanya penurunan nilai absorbansi 

yang menandakan terjadinya penurunan jumlah sel yang telah diinkubasi selama 

10  jam.  

Jika dilihat pada Tabel 4.6, pelarut yang dapat diamati nilai MIC-nya yaitu 

pelarut metanol. Jika dibandingkan dengan kemampuan untuk membentuk 

diameter zona hambat, hal ini tidak sejalan dikarenakan pada poin diameter zona 

hambat kemampuan terbesarnya pada jenis metanol. Perbedaan ini diduga 

disebabkan oleh perlakuan dari penambahan mikroba. Dikarenakan mikroba 

setiap menit mengalami pertumbuhan sehingga memungkinkan mikroba yang 

dimasukkan pada pelarut lainnya memiliki fase log yang tinggi. Namun, berbeda 

pada nilai MIC yang dihasilkan pada jenis metode MAE yang disajikan pada 

Tabel 4.7. Nilai MIC yang didapat yaitu pada pelarut etil asetat dimana sejalan 

pada nilai diameter zona hambat yang diukur.   

Selain asam palmitat, pada penelitian yang dilakukan oleh Najdenski et 

al. (2013), pigmen fikobiliprotein yang diisolasi dari Porphyridium cruentum juga 

dapat menghasilkan aktivitas antibakteri. Mikroalga Porphyridium cruentum 

menghasilkan fikobiliprotein dengan jumlah fikoeritrin yang besar. Fikobiliprotein 

bersifat larut air dan biasanya terkandung sebanyak 2-8% berat kering sel. Selain 

itu, senyawa antibakteri pada Porphyridium cruentum adalah senyawa fenol 

(Yilmaz et al., 2016) . Fenol memiliki sifat toksik bagi bakteri dan fungi sehingga 

fenol dipakai luas sebagai antiseptik (Chereminisoff, 2003). Berdasarkan 

literature tersebut memungkinkan senyawa yang ada pada hasil ekstraksi oleh 

pelarut metanol berupa fikobiliprotein dan fenol dikarenakan memiliki kepolaran 

yang cenderung sama.  

  



Tabel 4.7 Nilai MIC pada metode ekstraksi secara MAE dengan bakteri uji 
Staphylococcus aureus 
 

Jenis Metode 
Ekstraksi 

Jenis 
Pelarut 

Konsentrasi 
(ppm) 

Nilai MIC 

MAE 

  
 Etanol 

  
  
  

5000 0.35 

2500 0.361 

1250 0.461 

625 0.459 

312.5 0.476 

Metanol 

10000 0.547 

5000 0.424 

2500 0.491 

1250 0.599 

625 0.367 

312.5 0.448 

Aseton 

10000 0.144 

5000 0.325 

2500 0.319 

1250 0.51 

625 0.572 

312.5 0.392 

Etil Asetat 

10000 0.18 

5000 0.118 

2500 -0.012 

1250 0.174 

625 0.362 

312.5 0.357 

N-Heksan 

10000 0.127 

5000 0.135 

2500 -0.025 

1250 0.131 

625 0.031 

312.5 0.002 

    

  



Tabel 4.8 Nilai MIC pada metode ekstraksi secara maserasi dengan bakteri uji 

Escherichia coli 

 

Jenis 

Metode 

Ekstraksi 

Jenis 

Pelarut 

Konsentrasi 

(ppm) 
Nilai MIC 

Maserasi 

Metanol 

10.000 0,238 

5.000 0,332 

2.500 0,340 

1.250 0,589 

625 0,629 

312,5 0,632 

Etil Asetat 

10.000 0,197 

5.000 0,294 

2.500 0,375 

1.250 0,416 

625 0,431 

312,5 0,601 

N-Heksan 

10.000 0,187 

5.000 0,327 

2.500 0,494 

1.250 0,591 

625 0,595 

312,5 0,606 

Etanol 

10.000 0,100 

5.000 0,330 

2.500 0,333 

1.250 0,493 

625 0,599 

312,5 0,630 

Aseton 

10.000 0,237 

5.000 0,246 

2.500 0,260 

1.250 0,370 

625 0,416 

312,5 0,597 

 
 Berdasarkan Tabel 4.8 tidak ada nilai ∆OD yang menunjukkan negatif. 

Hal ini berarti tidak terjadi penurunan jumlah sel yang relatif banyak. Maka dapat 

disimpulkan untuk bakteri uji  Escherica coli pada ekstraksi secara maserasi 

belum dapat diketahui nilai MIC-nya.   



Tabel 4.9 Nilai MIC pada metode ekstraksi secara MAE dengan bakteri uji Escherichia 

coli 

 

Jenis Metode 

Ekstraksi 

Jenis 

Pelarut 

Konsentrasi 

(ppm) 
Nilai MIC 

MAE 

  
 Etanol 

  
  
  

10000 -0.377 

5000 0.35 

2500 -0.064 

1250 0.461 

625 0.459 

312.5 0.476 

Metanol 

10000 0.547 

5000 0.424 

2500 0.359 

1250 0.599 

625 0.367 

312.5 0.448 

Aseton 

10000 0.144 

5000 0.325 

2500 0.212 

1250 0.510 

625 0.572 

312.5 0.392 

Etil 
Asetat 

10000 0.279 

5000 0.237 

2500 0.310 

1250 0.360 

625 0.362 

312.5 0.357 

N-
Heksan 

10000 0.382 

5000 0.261 

2500 0.120 

1250 0.274 

625 0.378 

312.5 0.226 

 

 Pada Tabel 4.9 terdapat nilai ∆OD yang menunjukkan negatif. Hal ini 

berarti terjadi penurunan jumlah sel. Maka dapat disimpulkan untuk bakteri uji  

Escherica coli pada ekstraksi secara MAE nilai MIC-nya yaitu pada konsentrasi 

10000 dan 2500 pada hasil ekstraksi etanol..   



Berdasarkan data tabel MIC di atas dapat diketahui bahwa semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak yang ditambahkan maka selisih nilai absorbansi yang 

diiperoleh cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

jumlah sel bakteri mengalami penurunan seiring dengan naiknya konsentrasi 

penambahan ekstrak mikroalga Porphyridium cruentum. Kemudian hasil yang 

didapat nilai ∆OD positif yang artinya mikroalga Porphyridium cruentum  hanya 

mampu menghambat tetapi sedikit kemampuan untuk membunuh bakteri 

patogen. Selain itu hasil yang positif artinya memiliki tingkat sensitifitasan relatif 

rendah terhadap mikroba (Munfaati et al., 2014). 

4.5 Uji MBC 

Uji MBC adalah konsentrasi terendah antimikroba yang dapat membunuh 

99,9% pada biakan selama waktu yang ditentukan. Agar antimikroba  efektif 

pada MIC atau MBC. Sedapat mungkin  mencapai tempat infeksi. Absorpsi  obat 

dan distribusi antimikroba akan mempengaruhi dosis, rute dan frekuensi 

pemberian antimikroba untuk mendapatkan dosis efektif di tempat terjadinya 

infeksi. Penentuan konsentrasi minimum antibiotik yang dapat membunuh bakteri 

atau minimum bactericidal concentration (MBC) dilakukan dengan menanam 

bakteri pada perbenihan cair yang digunakan dari Uji MIC ke dalam agar 

kemudian diinkubasi semalam pada 37⁰C KHM atau MIC adalah ketika tidak 

terjadi pertumbuhan lagi pada agar (Jawetz, 2007). Untuk menentukan nilai MBC 

atau juga dikenal sebagai nilai KBM (Konsentrasi Bunuh Minimum) dilakukan uji 

lanjutan, yaitu terhadap semua tabung yang digunakan dalam KHM yang tidak 

menunjukkan kekeruhan apapun terhadap bakteri, Uji MBC pada penelitian ini 

menghasilkan data yang terdapat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Hasil analisa Uji MBC Mikroalga Porphyridium cruentum 

Perlakuan Konsentrasi Hasil Uji (+/-) S.aureus Hasil Uji (+/-) E.coli 

Metanol Maserasi 10.000 -  

 5.000 - 

Etil asetat MAE  2500 - 

Etanol MAE 10.000 
 

- 

 2.500 - 
  

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing perlakuan 

menghasilkan nilai negatif. Nilai ini dilihat secara fisik dimana negatif ini memiliki 

arti bahwa terdapat pertumbuhan bakteri. Sehingga berdasarkan hasil penelitian 

maka, Mikroalga Porphyridium cruentum hanya bersifat bakteriostatik bukan 

bakterisida. Menurut Benson (1990), antibakteri dikategorikan sebagai 



bakteriostatik jika pada konsentrasi tersebut bakteri tidak mengalami kematian, 

namun juga tidak tumbuh. Antibakteri dikategorikan sebagai bakteriosidal jika 

pada konsentrasi tersebut bakteri mengalami kematian. Edberg (1983), 

menjelaskan bahwa senyawa antibakteri bekerja dengan cara berinteraksi 

dengan dinding sel bakteri sehingga mengakibatkan permeabilitas pada sel 

bakteri dan juga berdifusi ke dalam sel sehingga mengakibatkan pertumbuhan 

bakteri terhambat (bakteriostatik) dan atau mati (bakteriosidal). Selain itu, 

senyawa antibakteri juga dapat menembus membran dan berinteraksi dengan 

material genetik sehingga bakteri mengalami mutasi. Golongan bakteriostatik 

bekerja dengan jalan menghambat sintesis protein pada ribosom bakteri melalui 

proses difusi pasif melalui kanal hidrofilik dan sistem transportasi aktif. Setelah 

antibakteri masuk ke dalam ribosom, maka akan berikatan dengan ribosom dan 

menghalangi masuknya kompleks tRNA-asam amino pada lokasi asam amino, 

sehingga bakteri tidak dapat berkembang biak. 

 

4.6 Perlakuan Terbaik dengan Metode Zeleny 

Menurut buku yang ditulis Hwang (2012), Pemilihan perlakuan terbaik 

ditentukan dengan metode yang disebut Zeleny dimana metode ini memberikan 

nilai ideal pada setiap parameter yang diuji berdasarkan analisis Multiple 

Attribute. Analisa ini dilakukan setelah analisa pemilihan perlakuan terbaik secara 

kuantitatif. Pemilihan perlakuan terbaik secara kuantitatif yaitu menentukan 

perlakuan terbaik dengan melihat data rerata tertinggi atau terendah pada 

masing-masing parameter sesuai dengan nilai yang diharapkan. Pada penelitian 

ini semua parameter (rendemen dan aktivitas antibakteri yang diukur melalui 

diameter zona bening dari Staphylococcus Aureus dan Escherichia coli) memiliki 

nilai ideal yang berbeda, karena itu dilakukan pemilihan perlakuan terbaik 

dengan cara analisa Multiple Attribute. Parameter yang diharapkan memiliki nilai 

ideal maksimal adalah rendemen dan aktivitas antibakteri yang tinggi. 

Perhitungan mencari perlakuan terbaik dapat dilihat pada Lampiran 6. Kemudian 

untuk hasil perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

  



Tabel 4.11 Perlakuan Terbaik Ekstraksi Antibakteri Mikroalga Porphyridium cruentum 

Perlakuan L1 L2 Lmax Hasil Rank 

Metanol (Maserasi) 0.138 0.010 0.865 1.013 1 
Etil Asetat (Maserasi) 0.263 0.069 0.865 1.198 2 
N-Heksan (Maserasi) 0.366 0.048 0.865 1.280 4 
Etanol (Maserasi) 0.304 0.032 0.865 1.201 3 
Aseton (Maserasi) 0.496 0.116 0.865 1.478 5 
Metanol (MAE) 0.601 0.157 0.865 1.623 6 
Etil Asetat (MAE) 0.773 0.200 0.865 1.839 8 
N-Heksan (MAE) 0.830 0.230 0.865 1.925 9 
Etanol (MAE) 0.717 0.203 0.865 1.785 7 
Aseton (MAE) 0.865 0.251 0.865 1.980 10 

 

Berdasarkan hasil penentuan perlakuan terbaik diperoleh bahwa mikroalga 

Porphyridium cruentum yang diekstraksi dengan pelarut metanol cara maserasi 

merupakan perlakuan terbaik dari penelitian ini. Jika dilihat dari jenis pelarut, 

metanol merupakan pelarut yang bersifat polar. Hal ini didukung pernyataan dari 

Khopkar (2008), bahwa kelarutan zat pada suatu pelarut sangat ditentukan oleh 

kemampuan zat tersebut membentuk ikatan hidrogen. Berat molekul pelarut 

metanol termasuk rendah sehingga mampu membuat ikatan hidrogen dan bisa 

bercampur dan larut dengan H2O sampai dengan kelarutan yang tak terhingga. 

Zat bioaktif yang terdapat pada mikroalga Porphyridium cruentum lebih mudah 

larut dalam metanol karena mudah terbentuknya ikatan hidrogen pada pelarut 

metanol tersebut.  

Kemudian apabila dilihat dari jenis metode ekstraksi maserasi 

menghasilkan perlakuan terbaik daripada jenis ekstraksi menggunakan MAE. 

Berdasarkan jurnal yang diperoleh bahwa maserasi merupakan salah satu cara 

untuk ekstraksi senyawa fitokimia. Proses maserasi akan melunakkan dan 

menghancurkan dinding sel tanaman untuk melepaskan phytochemical yang 

dapat larut. Setelah 3 hari, campuran ditekan atau disaring dengan penyaringan 

dan tidak ada transfer panas dalam metode ini (Azwanida, 2015). Sehingga 

apabila dibandingkan dengan metode MAE yang dilakukan dengan 

menggunakan transfer panas, tak heran apabila metode maserasi menghasilkan 

perilaku yang terbaik. Dalam jurnal lain menyatakan bahwa Microwave assisted 

extraction (MAE): MAE memanfaatkan energi gelombang mikro untuk 

memfasilitasi partisi analit dari matriks sampel ke dalam pelarut (Trusheva, 

2007). Radiasi microwave berinteraksi dengan dipol dari bahan polar dan 

polarizable (misalnya pelarut dan sampel) menyebabkan pemanasan dekat 

permukaan material dan panas ditransfer oleh konduksi. Rotasi dipole dari 

molekul yang diinduksi oleh gelombang elektromagnetik microwave mengganggu 



ikatan hidrogen, meningkatkan migrasi ion terlarut dan meningkatkan penetrasi 

pelarut ke dalam matriks (Kaufmann, 2002). Dalam pelarut non-polar, 

pemanasan yang buruk terjadi karena energi ditransfer hanya dengan 

penyerapan dielektrik (Handa, 2008). 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Mikroalga Porphyridium cruentum memiliki hasil metabolit sekunder yang 

berupa senyawa antibakteri. Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi dengan cara 

maserasi dan MAE (Microwave Asissted Extraction) dengan menggunakan 

beberapa pelarut antara lain metanol, etil asetat, n-heksan, etanol, dan aseton. 

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan : 

- Rendemen yang dihasilkan dari metode MAE lebih kecil dibandingkan 

rendemen yang dihasilkan dari Maserasi. Rerata rendemen maserasi dan MAE 

secara berturut-turut yaitu 3.34 % dan 2.35 % serta memberikan pengaruh beda 

nyata terhadap rendemen (p value <0.05). 

- Apabila dilihat dari segi jenis pelarut, untuk semua perlakuan, rendemen 

tertinggi dihasilkan oleh ekstraksi secara maserasi dengan pelarut metanol 

dengan rendemen sebesar 6.76%.   

- Pada respon diameter zona bening dari bakteri uji Staphylococus aureus 

menunjukkan bahwa diameter zona bening yang terbentuk paling besar adalah 

baik ekstraksi maserasi maupun MAE yaitu dengan pelarut  Etil asetat berturut-

turut hasilnya yaitu 6.04 mm dan 1.20  mm. Maka aktivitas antibakteri tertinggi 

pada pelarut etil asetat 

- Pada bakteri uji Escherica coli menunjukkan bahwa diameter zona bening yang 

terbentuk paling besar adalah etil asetat baik hasil ekstraksi maserasi maupun 

MAE dengan nilai zona bening sebesar 4.86 mm dan 1.44 mm.  

- Pada analisa hasil Uji MIC untuk  Staphylococus aureus didapatkan pelarut 

yang memiliki nilai MIC yaitu pada metanol hasil ekstraksi maserasi pada 

konsentrasi 10000 dan 5000, serta etil asetat hasil ekstraksi secara MAE pada 

konsentrasi 2500.  

- Nilai MIC untuk bakteri uji Escherica coli dapat dilihat kesensitifannya pada 

konsentrasi sebesar 10000 dan 2500 pelarut etanol ekstraksi MAE. 

- Pada Uji MBC disimpulkan mikroalga Porphyridium cruentum memiliki sifat 

bakteriostatik 

 



5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti apa saja kandungan 

senyawa bioaktif yang terdapat pada mikroalga Porphyridium cruentum ini 

karena mikroalga in memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan metabolit 

sekunder lainnya. Kemudian juga dapat dilakukan uji antibakteri kembali tapi 

pada bakteri patogen lainnya. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. Prosedur Analisa 

1.1 Pengujian Bahan Baku Kadar Air (AOAC, 2005) 

1. Cawan dikeringkan pada oven dengan suhu 105oC selama 1 jam  

2. Dilakukan penimbangan mikroalga Porphyridium cruentum sebanyak 2 

gram dalam cawan yang telah diketahui beratnya  

3. Dikeringkan dalam oven pada suhu suhu 105oC kurang lebih selama 4  

jam  

4. Didinginkan menggunakan desikator dan ditimbang 

5. Dikeringkan dalam oven selama kurang lebih 1 jam  

6. Didinginkan kembali menggunakan desikator dan ditimbang sampai 

berat sampel constant 

7. Dihitung nilai kadar airnya  

 

1.2 Pengujian Bahan Baku Total Fenol (Siriwoharn, et al., 2004) 

A.        Pembuatan Kurva Standar Asam Galat 

1. Asam galat ditimbang sebanyak 0,5 mg dan kemudian dimasukkan ke 

dalam labu ukur 1 ml ( konsentrasi 500 ppm )  

2. Ditambahkan aquades hingga tanda batas kemudian dihomogenkan  

3. Dibuat larutan standar asam galat dengan konsentrasi 100, 200, 300, 

400, dan 500 ppm   

4. Diambil 100 µl larutan dari masing-masing konsentrasi dan kemudian 

dimasukkan ke dalam tube 1,5 ml  

5. Ditambahkan reagen Folin dalam Aquades (1:10) pada masing-masing 

larutan sebanyak 500 µl kemudian divortex dan diinkubasi pada suhu 

ruang selama 3 menit  

6. Ditambahkan natrium karbonat 7,5% sebanyak 400 µl kemudian 

divortex dan diinkubasi pada ruang gelap selama 30 menit  

7. Diambil dari tube 200 µl dimasukkan ke dalam 96 well 

8. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader dengan panjang 

gelombang 756 nm  

9. Persamaan kurva standar asam galat diperoleh 

  



B.       Penentuan total fenol ekstrak Porphyridium cruentum  

1. Sebanyak 10 mg ekstrak dilarutkan dalam 1 mL metanol di dalam labu 

ukur sehingga diperoleh 10000 ppm ekstrak 

2. Selanjutnya sebanyak 100 µl larutan tersebut diambil dan ditambahkan 

500 µl larutan dari campuran Folin-Cioceltaeu dan aquades dengan 

perbandingan 1:10, Kemudian divortex dan didiamkan selama 3 menit 

3. Ditambahkan natrium karbonat 7,5% sebanyak 400 µl kemudian 

divortex dan diinkubasi pada ruang gelap selama 30 menit  

4. Diambil dari tube sebanyak 200 µl dimasukkan ke dalam 96 well 

5. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader dengan panjang 

gelombang 756 nm  

6. Nilai absorbansi yang didapat selanjutnya dimasukkan ke dalam 

persamaan kurva standar asam galat y = ax+b, Hasil dinyatakan 

sebagai setara asam galat per gram berat kering ekstraks (mg GAE / g 

ekstrak)  

6. Setelah diperoleh konsentrasi fenol total ekstrak, dilakukan perhitungan 

kadar flavonoid total ekstrak dengan persamaan sebagai berikut :  

 

Total fenol = (x) x Fp x v x 100% / w 

 

Keterangan  : 

X : Konsentrasi fenol  

Fp : Faktor pengenceran 

W : Massa Sampel  

V: Volume sampel 

 

1.3 Analisa Hasil Ekstrak 

A. Analisa Rendemen Hasil Ekstraksi  

Masing-masing ekstrak diukur rendemen dengan cara menghitung berat 

kering sampel akhir (A) dan berat awal sampel (B). Kemudian, dilakukan 

kalkulasi sebagai berikut: 

Rendemen (%) = 
 

 
       

  



B. Pengujian Aktivitas Antibakteri Metode Difusi Agar Kertas Cakram 

(Yilmaz et al., 2016) 

1. Suspensi kultur bakteri distandarisasi dengan standar McFarland 0,5 

2. Media Natrium Agar dimasukan ke dalam cawan petri steril 

3. Ditunggu hingga memadat 

4. 0,1 ml inokulum yang telah distandarisasi dispread cawan petri 

5. Disiapkan larutan stok ekstrak mikroalga Porphyridium cruentum dengan 

berbagai konsentrasi 

6. Kertas cakram Whatman No. 1 steril dengan diameter 6 mm ditetesi 

dengan 50µl ekstrak antibakteri 

7. Kertas cakram diletakan pada media NA yang telah diinokulasikan dengan 

bakteri 

8. Diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C 

9. Diukur zona bening yang terbentuk dengan jangka sorong secara vertikal, 

horizontal, dan diagonal kemudian dihitung rata-rata dalam satuan 

milimeter. 

 

C. Uji Minimum Inhibitory Concentration (KHM) (Owuama, 2017) 

1. Disiapkan larutan antibakteri yang telah dilarutkan dengan konsentrasi 

bertingkat 

2. Larutan antibakteri dengan berbagai konsentrasi dimasukan masing-

masing ke dalam tabung reaksi berisi media Nutrient Broth (NB) steril 

sebanyak 1 ml 

3. Kultur bakteri yang telah distandarisasi dengan McFarland standar 0,5 

diinokulasikan ke dalam tabung reaksi menggunakan jarum ose 

4. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C 

5. Diamati kekeruhan pada setiap tabung reaksi dan diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer 

  



D. Uji Minimum Bactericidal Concentration (KBM) (Owuama, 2017) 

1. Disiapkan larutan antibakteri yang telah dilarutkan dengan konsentrasi 

bertingkat 

2. Larutan antibakteri dengan berbagai konsentrasi dimasukan masing-

masing ke dalam tabung reaksi berisi media Nutrient Broth (NB) steril 

sebanyak 1 ml 

3. Kultur bakteri yang telah distandarisasi dengan McFarland standar 0,5 

diinokulasikan ke dalam tabung reaksi menggunakan jarum ose 

4. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C 

5. Masing-masing larutan pada tabung reaksi diinokulasikan ke dalam media 

Nutrient Agar (NA) 

6. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C 

7. Diamati ada tidaknya pertumbuhan bakteri pada agar 

 

  



LAMPIRAN 2. Perhitungan Waktu Pertumbuhan Bakteri 

1. Staphylococus aureus 

y = 0,0044x + 4,4477 

7 = 0,0044x + 4,4477 

x = 
          

      
 

x = 580,07 menit = 9,66 jam 

 
Jadi jumlah sel bakteri Staphylococus aureus 107 cfu/ml adalah pada waktu 

pertumbuhan 10 jam 6 menit  

 

2. Escherichia coli 

y = 0,0032 x + 5,6046 

7 = 0,032x + 5,6046 

x = 
          

      
 

x  = 435,5 menit = 7,26 jam 

 

Jadi jumlah sel bakteri Escherichia coli 107 cfu/ml adalah pada waktu 

pertumbuhan 7 jam 26 menit  

  



LAMPIR AN 3. Rendemen 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-rata 

M P 1 2 3 

Maserasi 

Metanol 6.52 6.98 6.8 20.28 6.76 

Etil Asetat 1.51 1.35 1.39 4.26 1.42 

N-Heksan 3.46 3.78 3.71 10.95 3.65 

Etanol 4.33 4.19 3.96 12.48 4.16 

Aseton 0.66 0.78 0.73 2.13 0.71 

MAE 

Metanol 6.23 5.75 5.6 17.58 5.86 

Etil Asetat 1.6 0.93 1.22 3.75 1.25 

N-Heksan 1.86 2.54 1.12 3.36 1.12 

Etanol 3.83 3.25 4.54 9.63 3.21 

Aseton 0.48 0.21 0.27 0.96 0.32 

Jumlah 30.48 29.76 29.34 85.38 28.46 

 

Tabel 2 arah 

Faktor P1 P2 P3 P4 P5 Jumlah  Rerata 

M1 20.28 4.26 10.95 12.48 2.13 50.10 10.02 

M2 17.58 3.75 3.36 9.63 0.96 35.28 7.06 

Jumlah 37.86 8.01 14.31 22.11 3.09 
85.38 

 

Rerata 18.93 4.01 7.16 11.06 1.55 

 

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

ANOVA 

Variasi DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Jenis Metode 1 3.831 3.8306 29.68 0 

Pelarut (Jenis Metode) 8 128.7 16.0875 124.65 0 

Error 20 2.581 0.1291     

Total 29 135.112       

 

UJI TUKEY 

Jenis Metode N Rata-rata Notasi 

Maserasi 15 3.34333 a 

MAE 15 2.62867 b 

 

  



UJI TUKEY  

Pelarut (Jenis 
Metode) 

N Rata-rata Notasi 

Metanol (Maserasi) 3 6.77 a 

Metanol (MAE) 3 5.86 a 

Etanol (Maserasi) 3 4.16 b 

Etanol (MAE) 3 3.87 b 

N-Heksan (Maserasi) 3 3.65 b 

N-heksan (MAE) 3 1.84 c 

Etil Asetat (Maserasi) 3 1.42 cd 

Etil Asetat (MAE) 3 1.25 cde 

Aseton (Maserasi) 3 0.72 de 

Aseton (MAE) 3 0.32 e 

 

  



LAMPIRAN 4. Zona Bening Staphylococus aureus  

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-rata 

M P 1 2 3 

Maserasi 

Metanol 4.30 5.03 4.48 13.81 4.60 

Etil Asetat 5.79 6.25 6.08 18.12 6.04 

N-Heksan 3.48 3.25 3.78 10.51 3.50 

Etanol 3.80 4.47 4.58 12.85 4.28 

Aseton 5.24 5.85 4.99 16.08 5.36 

MAE 

Metanol 1.45 0.94 1.03 3.42 1.14 

Etil Asetat 0.87 1.57 1.16 3.60 1.20 

N-Heksan 1.12 0.86 1.00 2.98 0.99 

Etanol 0.75 0.91 1.61 3.27 1.09 

Aseton 0.77 0.78 1.63 3.18 1.06 

Jumlah 27.57 29.91 30.34 87.82 29.27 

 

Tabel 2 arah 

Faktor P1 P2 P3 P4 P5 Jumlah  Rerata 

M1 13.81 18.12 10.51 12.85 16.08 71.37 14.26 

M2 3.42 3.36 2.98 3.27 3.18 16.45 5.48 

Jumlah 17.23 21.48 13.49 16.12 19.26 87.82  

Rerata 8.62 10.74 6.75 5.37 9.63  

 

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

ANOVA 

Variasi DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Jenis Metode 1 100.540 100.540 766.94 0 

Pelarut (Jenis Metode) 8 11.562 1.445 11.02 0 

Error 20 2.622 0.131     

Total 29 114.724       

 

UJI TUKEY  

Jenis Metode N Rata-rata Notasi 

Maserasi 15 4.75800 a 

MAE 15 1.09667 b 

 

  



UJI TUKEY  

Pelarut (Jenis Metode) N Rata-rata Notasi 

Etil Asetat (Maserasi)  3 6.04 a 

Aseton (Maserasi)  3 5.36 ab 

Metanol (Maserasi)) 3 4.60 bc 

Etanol (Maserasi)  3 4.28 cd 

N-Heksan (Maserasi) 3 3.50 d 

Etil Asetat (MAE) 3 1.20 e 

Metanol (MAE) 3 1.14 e 

Etanol (MAE) 3 1.09 e 

Aseton (MAE) 3 1.06 e 

N-heksan (MAE) 3 0.99 e 

 

  



LAMPIRAN 5. Zona Bening Escherichia coli 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-rata 

M P 1 2 3 

Maserasi 

Metanol 4.03 4.25 3.71 11.99 3.99 

Etil Asetat 4.88 4.68 5.03 14.59 4.86 

N-Heksan 3.92 3.71 3.78 11.41 3.80 

Etanol 2.32 1.07 0.94 11.15 3.72 

Aseton 3.45 3.63 3.50 10.58 3.53 

MAE 

Metanol 0.80 0.63 0.65 2.08 0.70 

Etil Asetat 2.32 1.07 0.94 4.33 1.44 

N-Heksan 1.03 0.77 0.82 2.62 0.87 

Etanol 1.34 0.66 0.83 2.83 0.94 

Aseton 0.82 0.93 0.92 2.67 0.89 

Jumlah 24.91 21.4 21.12 74.25 24.75 

 

Tabel 2 arah 

Faktor P1 P2 P3 P4 P5 Jumlah  Rerata 

M1 11.99 14.59 11.41 11.15 10.58 59.72 11.94 

M2 2.08 4.33 2.62 2.83 2.67 14.53 2.91 

Jumlah 14.07 18.92 14.03 13.98 13.25 74.25  

Rerata 7.04 9.46 7.02 6.99 6.63  

 

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

ANOVA 

Variasi DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Jenis Metode 1 68.071 68.0712 758.79 0.000 

Pelarut (Jenis Metode) 8 4.211 0.5264 5.87 0.001 

Error 20 1.795 0.0897     

Total 29 74.076       

 

UJI TUKEY 

Jenis Metode N Rata-rata Notasi 

Maserasi 15 3.98133 a 

MAE 15 0.96867 b 

 

  



UJI TUKEY  

Pelarut (Jenis Metode) N Rata-rata Notasi 

Etil Asetat (Maserasi)  3 4.86 a 

Metanol (Maserasi)  3 3.99 b 

N-Heksan (Maserasi) 3 3.80 b 

Etanol (Maserasi)  3 3.72 b 

Aseton (Maserasi)   3 3.53 b 

Etil Asetat (MAE) 3 1.44 c 

Aseton (MAE)  3 0.94 c 

Etanol (MAE) 3 0.89 c 

N-heksan (MAE) 3 0.87 c 

Metanol (MAE)  3 0.69 c 

 

  



LAMPIRAN 6. UJI ZELENY 

 

Perlakuan Rendemen (%) 

Diameter Zona bening (mm) 

Staphylococcus 
aureus 

Eschericia 
coli 

P1M1 6.760 4.600 4.000 

P2M1 1.420 6.040 4.860 

P3M1 3.650 3.500 3.800 

P4M1 4.160 4.280 3.720 

P5M1 0.710 5.360 2.520 

P1M2 5.860 1.140 0.690 

P2M2 1.250 1.200 1.440 

P3M2 1.120 0.990 0.870 

P4M2 3.210 1.090 0.940 

P5M2 0.320 1.060 0.890 

 

 

∑ 
Parameter lamda lamda² 

3 0.333333333 0.111111111 
 

 

dk 
   

Perlakuan Rendemen (%) 

Diameter Zona bening (mm) 

Staphylococcus 
aureus 

Eschericia 
coli 

P1M1 1.000 0.762 0.823 

P2M1 0.210 1.000 1.000 

P3M1 0.540 0.579 0.782 

P4M1 0.615 0.709 0.765 

P5M1 0.105 0.887 0.519 

P1M2 0.867 0.189 0.142 

P2M2 0.185 0.199 0.296 

P3M2 0.166 0.164 0.179 

P4M2 0.475 0.180 0.193 

P5M2 0.047 0.175 0.183 

 

  



1-dk 
   

Perlakuan Rendemen (%) 

Diameter Zona bening (mm) 

Staphylococcus 
aureus 

Eschericia 
coli 

P1M1 0.000 0.238 0.177 

P2M1 0.790 0.000 0.000 

P3M1 0.460 0.421 0.218 

P4M1 0.385 0.291 0.235 

P5M1 0.895 0.113 0.481 

P1M2 0.133 0.811 0.858 

P2M2 0.815 0.801 0.704 

P3M2 0.834 0.836 0.821 

P4M2 0.525 0.820 0.807 

P5M2 0.953 0.825 0.817 

    (1-dk)^2 
   

Perlakuan Rendemen (%) 

Diameter Zona bening (mm) 

Staphylococcus 
aureus 

Eschericia 
coli 

P1M1 0.000 0.057 0.031 

P2M1 0.624 0.000 0.000 

P3M1 0.212 0.177 0.048 

P4M1 0.148 0.085 0.055 

P5M1 0.801 0.013 0.232 

P1M2 0.018 0.658 0.736 

P2M2 0.664 0.642 0.495 

P3M2 0.696 0.699 0.674 

P4M2 0.276 0.672 0.037 

P5M2 0.908 0.680 0.667 

    dk*λ 
   

Perlakuan Rendemen (%) 

Diameter Zona bening (mm) 

Staphylococcus 
aureus 

Eschericia 
coli 

P1M1 0.333 0.254 0.274 

P2M1 0.070 0.333 0.333 

P3M1 0.180 0.193 0.261 

P4M1 0.205 0.236 0.255 

P5M1 0.035 0.296 0.173 

P1M2 0.289 0.063 0.047 

P2M2 0.062 0.066 0.099 

P3M2 0.055 0.055 0.060 

P4M2 0.158 0.060 0.064 

P5M2 0.016 0.058 0.061 

    



λ²*(1-dk)² 
   

Perlakuan Rendemen (%) 

Diameter Zona bening (mm) 

Staphylococcus 
aureus 

Eschericia 
coli 

P1M1 0.000 0.006 0.003 

P2M1 0.069 0.000 0.000 

P3M1 0.024 0.020 0.005 

P4M1 0.016 0.009 0.006 

P5M1 0.089 0.001 0.026 

P1M2 0.002 0.073 0.082 

P2M2 0.074 0.071 0.055 

P3M2 0.077 0.078 0.075 

P4M2 0.031 0.075 0.097 

P5M2 0.101 0.076 0.074 

    λ*(1-dk) 
   

Perlakuan Rendemen (%) 

Diameter Zona bening (mm) 

Staphylococcus 
aureus 

Eschericia 
coli 

P1M1 0.000 0.079 0.059 

P2M1 0.263 0.000 0.000 

P3M1 0.153 0.140 0.073 

P4M1 0.128 0.097 0.078 

P5M1 0.298 0.038 0.160 

P1M2 0.044 0.270 0.286 

P2M2 0.272 0.267 0.235 

P3M2 0.278 0.279 0.274 

P4M2 0.175 0.273 0.301 

P5M2 0.318 0.275 0.272 

 

Perlakuan L1 L2 Lmax Hasil  Rank 

P1M1 0.138 0.010 0.865 1.013 1 

P2M1 0.263 0.069 0.865 1.198 2 

P3M1 0.366 0.048 0.865 1.280 4 

P4M1 0.304 0.032 0.865 1.201 3 

P5M1 0.496 0.116 0.865 1.478 5 

P1M2 0.601 0.157 0.865 1.623 6 

P2M2 0.773 0.200 0.865 1.839 8 

P3M2 0.830 0.230 0.865 1.925 9 

P4M2 0.717 0.203 0.865 1.785 7 

P5M2 0.865 0.251 0.865 1.980 10 

  



LAMPIRAN 7. Nilai MIC 

1. Nilai MIC pada metode ekstraksi secara maserasi dengan bakteri uji 

Staphylococcus aureus 

 

Jenis 

Metode 

Ekstraksi 

Jenis 

Pelarut 

Konsentrasi 

(ppm) 

Nilai MIC 

Absorbansi 

Awal 

Absorbansi 

Akhir 
∆OD 

Maserasi 

Kontrol (-) - 0,160 0,736 0,576 

Metanol 

10.000 0,740 0,674 -0,093 

5.000 0,770 0,677 -0,066 

2.500 0,162 0,367 0,205 

1.250 0,114 0,520 0,406 

625 0,085 0,672 0,587 

312,5 0,079 0,696 0,617 

Etil Asetat 

10.000 0,273 0,545 0,272 

5.000 0,165 0,441 0,276 

2.500 0,112 0,440 0,328 

1.250 0,092 0,585 0,493 

625 0,086 0,638 0,552 

312,5 0,073 0,693 0,620 

N-Heksan 

10.000 0,067 0,632 0,565 

5.000 0,067 0,654 0,587 

2.500 0,071 0,680 0,609 

1.250 0,070 0,690 0,620 

625 0,069 0,696 0,627 

312,5 0,078 0,723 0,645 

Etanol 

10.000 0,083 0,566 0,483 

5.000 0,094 0,571 0,477 

2.500 0,116 0,749 0,633 

1.250 0,077 0,713 0,636 

625 0,072 0,755 0,683 

312,5 0,070 0,709 0,639 

Aseton 

10.000 0,378 0,489 0,111 

5.000 0,326 0,504 0,178 

2.500 0,251 0,440 0,189 

1.250 0,155 0,433 0,278 

625 0,075 0,649 0,574 

312,5 0,078 0,675 0,597 

 

 

  



2. Nilai MIC pada metode ekstraksi secara MAE dengan bakteri uji 
Staphylococcus aureus 
 

Jenis 
Metode 

Ekstraksi 

Jenis 
Pelarut 

Konsentrasi 
(ppm) 

Nilai MIC 

Absorbansi 
Awal 

Absorbansi 
Akhir 

∆OD 

MAE 

  
 Etanol 

  
  
  

5000 0.365 0.715 0.35 

2500 0.365 0.726 0.361 

1250 0.322 0.783 0.461 

625 0.33 0.789 0.459 

312.5 0.309 0.785 0.476 

Metanol 

10000 0.385 0.932 0.547 

5000 0.346 0.77 0.424 

2500 0.328 0.819 0.491 

1250 0.317 0.916 0.599 

625 0.318 0.685 0.367 

312.5 0.297 0.745 0.448 

Aseton 

10000 0.374 0.518 0.144 

5000 0.289 0.614 0.325 

2500 0.265 0.584 0.319 

1250 0.233 0.743 0.51 

625 0.22 0.792 0.572 

312.5 0.254 0.646 0.392 

Etil 
Asetat 

10000 0.469 0.649 0.18 

5000 0.517 0.635 0.118 

2500 0.522 0.51 -0.012 

1250 0.476 0.65 0.174 

625 0.339 0.701 0.362 

312.5 0.368 0.725 0.357 

N-
Heksan 

10000 0.299 0.426 0.127 

5000 0.316 0.451 0.135 

2500 0.323 0.298 -0.025 

1250 0.325 0.456 0.131 

625 0.294 0.325 0.031 

312.5 0.319 0.321 0.002 

 

  



3. Nilai MIC pada metode ekstraksi secara maserasi dengan bakteri uji 

Escherichia coli 

 

Jenis 

Metode 

Ekstraksi 

Jenis 

Pelarut 

Konsentrasi 

(ppm) 

Nilai MIC 

Absorbansi 

Awal 

Absorbansi 

Akhir 
∆OD 

Maserasi 

Metanol 

10.000 0,328 0,567 0,238 

5.000 0,413 0,745 0,332 

2.500 0,249 0,589 0,340 

1.250 0,157 0,747 0,589 

625 0,151 0,780 0,629 

312,5 0,129 0,761 0,632 

Etil Asetat 

10.000 0,884 1,081 0,197 

5.000 0,208 0,501 0,294 

2.500 0,226 0,601 0,375 

1.250 0,163 0,579 0,416 

625 0,132 0,563 0,431 

312,5 0,138 0,739 0,601 

N-Heksan 

10.000 0,130 0,317 0,187 

5.000 0,253 0,580 0,327 

2.500 0,140 0,634 0,494 

1.250 0,133 0,724 0,591 

625 0,132 0,728 0,595 

312,5 0,141 0,747 0,606 

Etanol 

10.000 0,267 0,367 0,100 

5.000 0,215 0,545 0,330 

2.500 0,256 0,589 0,333 

1.250 0,148 0,641 0,493 

625 0,135 0,734 0,599 

312,5 0,129 0,759 0,630 

Aseton 

10.000 0,462 0,699 0,237 

5.000 0,544 0,790 0,246 

2.500 0,284 0,544 0,260 

1.250 0,207 0,577 0,370 

625 0,175 0,591 0,416 

312,5 0,132 0,729 0,597 



4. Nilai MIC pada metode ekstraksi secara MAE dengan bakteri uji 

Escherichia coli 

 

Jenis 

Metode 

Ekstraksi 

Jenis 

Pelarut 

Konsentrasi 

(ppm) 

Nilai MIC 

Absorbansi 

Awal 

Absorbansi 

Akhir 
∆OD 

MAE 

  
 Etanol 

  
  
  

10000 0.432 0.05 -0.377 

5000 0.365 0.715 0.35 

2500 0.335 0.271 -0.064 

1250 0.322 0.783 0.461 

625 0.33 0.789 0.459 

312.5 0.309 0.785 0.476 

Metanol 

10000 0.385 0.932 0.547 

5000 0.346 0.770 0.424 

2500 0.293 0.652 0.359 

1250 0.317 0.916 0.599 

625 0.318 0.685 0.367 

312.5 0.297 0.745 0.448 

Aseton 

10000 0.374 0.518 0.144 

5000 0.289 0.614 0.325 

2500 0.214 0.614 0.212 

1250 0.233 0.743 0.510 

625 0.220 0.792 0.572 

312.5 0.254 0.646 0.392 

Etil 
Asetat 

10000 0.37 0.649 0.279 

5000 0.398 0.635 0.237 

2500 0.457 0.767 0.310 

1250 0.335 0.695 0.360 

625 0.339 0.701 0.362 

312.5 0.368 0.725 0.357 

N-
Heksan 

10000 0.299 0.681 0.382 

5000 0.319 0.58 0.261 

2500 0.215 0.335 0.120 

1250 0.325 0.599 0.274 

625 0.294 0.672 0.378 

312.5 0.316 0.542 0.226 

  



LAMPIRAN 8. DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mikroalga Porphyridium 
cruentum 

Ekstraksi MAE 

Persiapan masing-masing 
perlakuan 

Menguapkan pelarut hasil 
ekstraksi 

Ekstraksi dengan cara 
maserasi 

Hasil rotary evaporation 



 

 

Penyaring vakum Penimbangang untuk hasil 
rendemen 

Uji MIC 

Uji MBC 

Rendemen hasil ekstraksi 

Uji kertas cakram 
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