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2. MATERI DAN METODE 

 

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Mikrobiologi Pangan Universitas Katolik 

Soegijapranata pada Agustus 2013 hingga Januari 2014. 

 

2.2. Materi 

 

2.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi dan Durham, labu takar 

100 ml, cawan petri, Erlenmeyer (250 ml dan 500 ml), mikropipet, bluetip, yellowtip, 

autoclave, jarum ose, waterbath, timbangan digital, mikroskop, kaca preparat, pipet 

(ukur dan tetes).  

 

2.2.2. Bahan 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sawi pahit (Brassica juncea (L.) 

Czernjaew) dan air kelapa (Cocos nucifera L.) yang diperoleh dari pasar Gang Baru 

Semarang,  pepton water steril, media deMan Rogosa Sharpe (MRS) broth dan agar - 

CaCO3 1%, media Nutrient Agar (NA) dan Nutrient broth (NB), Larutan Standar 

McFarland nomor 3 dan 5, biakan Staphylococcus aureus ATCC 25923, biakan 

Escherichia coli ATCC 25922. 

 

2.3. Metode 

 

2.3.1. Pembuatan Sayur Asin 

Seberat 250 gram sawi pahit yang telah dicuci direndam dengan air kelapa ditambah 

dengan garam sebanyak 5% (b/v) hingga semua bagian sayur sawi terendam dalam 

wadah plastik dan ditutup rapat. Fermentasi sayur asin dilakukan selama 7 hari pada 

suhu refrigerator (15
o
C) (Evelyne et al., 2011 dengan modifikasi). 
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2.3.2. Isolasi dan Pemurnian Bakteri Asam Laktat 

Sebanyak 25 ml sampel air rendaman sayur asin ditambahkan ke dalam 225 ml 0,1% 

pepton steril, kemudian dihomogenisasi (pengenceran 10
-1

). Sebanyak 1 ml hasil 

pengenceran 10
-1

, kemudian ditambahkan ke dalam 9 ml pepton steril (pengenceran 10
-

2
), langkah tersebut diulangi hingga pengenceran 10

-7
. Setiap hasil pengenceran diambil 

1 ml dan diinokulasikan pada media agar MRS-CaCO3 1% dengan metode spread plate 

secara aspetis (Gambar 2). Penginokulasian dilakukan dalam 3 kali ulangan. Kultur 

tersebut diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24-48 jam. Koloni yang memiliki zona 

bening, diidentifikasikan sebagai bakteri penghasil asam. Kultur dimurnikan pada media 

MRS agar dan diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24-48 jam. Pemurnian dilakukan 

hingga terbentuk single koloni (Sarkono et al., 2010; Santoso, 2008; Tamang et al., 

2005). 
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Pengenceran menggunakan pepton water steril 

  

Isolasi pada media MRS agar dari masing-masing pengenceran 

Identifikasi Genus 

 Morfologi (Rahayu, 2001) 

 Pewarnaan Gram (Widyasih, 2008) 

 Pewarnaan Spora (Lay, 1994) 

 Aktivitas Katalase (Suryani, 2010) 

 Uji Motilitas (Santoso, 2008) 

 Uji Produksi Gas (Rahayu & Margino, 1997) 

 Pertumbuhan pada berbagai suhu, kadar NaCl dan pH 

(Rahayu & Margino, 1997) 

  

Air rendaman sayur asin yang difermentasi 

dalam larutan garam 5% suhu 15
0

C 

Aktivitas Antimikroba (Iñiguez-Palomares et al., 2007) 

10
-1

 10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7

 

Gambar 2. Proses Isolasi dan Identifikasi BAL dari Sayur Asin 
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2.3.3. Identifikasi Bakteri Asam Laktat  

Isolat BAL yang telah diperoleh dari hasil pemurnian, kemudian dilakukan identifikasi 

dengan pengujian karakter morfologikal yang meliputi jumlah isolat, bentuk sel, 

struktur sel, dan pembentukan spora. Selain itu identifikasi dilakukan dengan 

pewarnaan gram, produksi gas, uji katalase, dan uji motilitas. 

 

a. Uji Karakter Morfologikal  

Uji karakter morfologikal meliputi jumlah isolat, bentuk sel, ukuran sel, struktur 

sel, dan pembentukan spora dari BAL dapat dilihat dalam sel yang tumbuh pada 

media MRS setelah 2-3 hari diinkubasi (Rahayu, 2001). 

 

b. Pewarnaan Gram  

Preparat ulas yang dibuat pada gelas benda, difiksasi di atas api Bunsen. Preparat di 

tetesi dengan larutan kristal ungu dan didiamkan selama 60 detik. Setelah itu, 

preparat dicuci pada air mengalir dan dikeringkan. Kemudian preparat ditetesi 

dengan larutan iodin dan didiamkan selama 2 menit. Setelah itu dicuci pada air 

mengalir dan dikeringkan lagi. Preparat ditetesi dengan alkohol 96% sampai warna 

ungu hilang. Lalu preparat ditetesi dengan safranin dan didiamkan 30 detik. Setelah 

itu dicuci lagi pada air mengalir dan dikeringkan. Preparat ditetesi dengan minyak 

imersi dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Uji Gram positif apabila sel 

berwarna ungu, dan negatif apabila sel berwarna merah (Widyasih, 2008). 

 

c. Pewarnaan Spora 

Isolat bakteri asam laktat dioleskan pada kaca objek dan difiksasi di atas api 

bunsen. Letakkan kaca objek di atas kaki tiga dan tutup kaca objek dengan kertas 

saring kemudian beri pewarna hijau melakit dan panaskan kaca objek selama 5 

menit. Panas akan mengembangkan lapisan luar spora sehingga hijau melakit dapat 

masuk ke dalam spora. Kaca objek didinginkan selama 1 menit kemudian buang 

kertas saring dan bilas dengan air. Diberi pewarna safranin dan didiamkan selama 1 

menit, kemudian bilas dengan air. Amati dibawah mikroskop dengan perbesaran 10 

X 100 (Lay, 1994). 
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d. Produksi Gas  

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif yaitu yang 

ditumbuhi jasad renik setelah inkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Pengamatan 

tabung yang positif dapat dilihat dengan mengamati timbulnya kekeruhan, atau 

terbentuknya gas di dalam tabung kecil (tabung Durham) yang diletakkan pada 

posisi terbalik, yaitu untuk isolat pembentuk gas. 

 

e. Uji Katalase  

Isolat BAL yang berumur 24 jam diambil satu ose. Lalu dioleskan pada gelas benda 

yang telah diberi alkohol. Gelas benda yang sudah diberi alkohol tersebut ditetesi 

dengan larutan H2O2 3%. Setelah itu dilakukan pengamatan pada preparat 

mengenai ada tidaknya gelembung gas yang terbentuk. Jika pada preparat terdapat 

gelembung gas, berarti uji katalase positif (Suryani et al., 2010). 

 

f. Uji Motilitas  

Isolat BAL ditusukkan pada agar tegak semi solid. Setelah itu diinkubasi pada suhu 

37
o
C selama 48 jam. Kemudian diamati uji motilitasnya, dimana apabila terlihat 

pertumbuhan koloni menyebar luas pada permukaan agar berarti uji motilitas positif 

(Santoso, 2008). 

 

2.3.4. Uji Kemampuan Pertumbuhan Bakteri pada Berbagai Tingkatan Suhu, 

Kadar NaCl, dan pH 

 

a. Uji NaCl (6,5% dan 18%) 

Sebanyak 50 μl isolat bakteri asam laktat masing-masing diinokulasi ke dalam 5 ml 

MRS broth pada konsentrasi NaCl 6,5 % dan 18% kemudian diinkubasi pada suhu 

37
o
C selama 48 jam. Pengamatan pertumbuhan dilakukan dengan mengukur nilai 

absorbansi pada panjang gelombang 700 nm jam ke-24 dan 48 (Rahayu & Margino, 

1997). 
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b. Uji Suhu (10
o
C, 45

o
C, dan 50

o
C) 

Sebanyak 50 μl isolat bakteri asam laktat masing-masing diinokulasi ke dalam 5 ml 

MRS broth, kemudian masing-masing isolat diinkubasi pada suhu 10
o
C, 45

o
C, dan 

50
o
C selama 48 jam. Pengamatan pertumbuhan dilakukan dengan mengukur nilai 

absorbansi pada panjang gelombang 700 nm jam ke-24 dan 48 (Rahayu & Margino, 

1997). 

c. Uji pH (4,4 dan 9,6) 

Sebanyak 50 μl isolat bakteri asam laktat masing-masing diinokulasi ke dalam 5 ml 

MRS broth yang memiliki pH 4,4 dan 9,6 dengan larutan 1 M HCl  atau larutan 0,5 

M NaOH kemudian diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 48 jam. Pengamatan 

pertumbuhan dilakukan dengan mengukur nilai absorbansi pada panjang 

gelombang 700 nm jam ke-24 dan 48 (Rahayu & Margino, 1997). 

 

2.3.5. Pengujian Aktivitas Antimikroba 

Kultur bakteri asam laktat diinokulasikan ke dalam larutan 0,85% NaCl kemudian 

tingkat kekeruhannya disetarakan dengan kekeruhan McFarland nomor 5. Sebanyak 0,1 

ml larutan yang mengandung kultur bakteri diinokulasikan ke dalam 10 ml media MRS 

cair, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C. Bakteri patogen yang telah 

diinkubasi selama 24 jam, diinokulasi ke dalam 0,85% NaCl, kemudian kekeruhannya 

disetarakan dengan McFarland nomor 3. Sebanyak 10 μl dari tiap-tiap bakteri patogen 

ditambahkan ke dalam 10 ml media NA. Pengukuran aktivitas antibakteri dilakukan 

dengan metode sumuran (well assay). Media NA yang sudah mengandung bakteri 

patogen dituang ke dalam cawan petri. Pada tiap cawan petri dibuat lubang berdiameter 

5 mm dan diisi dengan 50 μl kultur bakteri asam laktat. Cawan petri disimpan pada suhu 

4°C selama 3 jam untuk memastikan bakteri terdifusi pada media. Setelah 3 jam, cawan 

petri tersebut diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C. Pengukuran zona bening yang 

terbentuk dilakukan menggunakan jangka sorong (Sarkono et al., 2010; Khunajakr et 

al., 2008; Iñiguez-Palomares et al., 2007). 

 




