
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bakteriologi Balai Penyelidik dan 

Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terasi yang telah siap 

dipasarkan (produksi dari Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, 

Lampung Timur).  Bahan yang digunakan terdiri dari Isolat bakteri patogen 

(Staphylococus aureus, Salmonella enteritidis, Salmonella pullorum, Pasteurella 

multocida type B dan Escheria coli), media NB (Nutrien Broth), alkohol, aquades, 

medium NA (Natrium Agar), medium MRSA (Man Ragosa Shape Agar), medium 

MRSB (Man Ragrosa Shape Broth), medium SIM (Sulfit Indol Motility), medium 

MR-VP (Methyl Red-Voges Proskauer), larutan NaCl fisiologis, reagen H2O2, 

Medium O/F, Parafin cair steril, medium TSIA (Triple Sugar Iron Agar), reagen 

methyl-red, reagen alpha naftol, KOH 40%, Indikator Brom hymol Blue, Indikator 

Brom Crose Purple, Medium LIA, Medium MIO (Motility Indole Ornitin), dan 

Simon Sitrat oxoid
®
. 
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Alat-alat yang digunakan adalah mortal, pastel, autoklaf, labu erlenmeyer, cawan 

petri, hot plate stirrer, pipet volume, kapas, kain kasa, alumunium foil, sprayer, 

gelas ukur, cuvet, gelas objek, vortex, inkubator, bunsen, mikropipet, pipet tip, 

gelas preparat, jarum ose, tabung reaksi, rak tabung reaksi, timbangan digital, 

oven, jangka sorong, pH meter dan alat non gelas lain.  

 

3.3. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan isolasi dan identifikasi kandidat bakteri probiotik 

terasi udang asal Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten 

Lampung Timur.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga tahap 

metode yaitu isolasi bakteri terasi udang rebon asal Desa Margasari, Kecamatan 

Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur , Pengujian isolat kandidat 

bakteri probiotik terhadap aktifitas penghambatan pertumbuhan bakteri patogen 

dengan metode difusi sumur agar dan Identifikasi isolat terpilih dengan pengujian 

secara biokimiawi.  Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel yang 

dianalisis dengan metode deskriptif. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam lima langkah yang meliputi (1) 

pengambilan sampel terasi, (2) Isolasi bakteri terasi udang, (3) Tahap pemurnian 

kultur bakteri, (4) Uji aktifitas penghambatan bakteri patogen dengan metode 

difusi sumur agar, dan (5) Identifikasi isolat terpilih dengan melihat morfologi dan 

uji biokimiawi mengacu pada Cowan and Steels “Manual for the Identification of 

medical Bacteria” (1974). 
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Pewarnaan Gram 
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Gambar 3. Skema Pelaksanaan Penelitian 
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1. Pengambilan Sampel Terasi 

 

Sampel terasi yang digunakan diambil dari industri rumah tangga terasi sekaligus 

sebagai penjual di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten 

Lampung Timur.  Pengambilan sampel diambil dari produk jadi yang siap 

dipasarkan dalam bentuk bongkahan.  Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

mengambil sebanyak lima bongkahan terasi secara acak dari satuan produksi.  

Diambil sebagian dari beberapa bongkahan tersebut dan dimasukkan ke dalam 

wadah steril secara aseptis.  Wadah yang telah diisi dengan sampel diberikan 

label.  Sampel yang terlah dikemas tersebut diletakkan didalam sterofoam 

kemudian disimpan dalam coolbox dengan  penambahan es di sekelilingnya 

sehingga suhu dalam sterofoam tetap terjaga.  Sampel dibawa menuju 

laboratorium untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.   

 

2. Isolasi Bakteri Terasi Udang 

 

Sampel yang masih dalam bentuk bongkahan selanjutnya dihaluskan dengan 

menggunakan mortal dan pastel di laboratorium secara aseptis.  Sampel yang telah 

halus dimasukkan kedalam tabung reaksi steril sebanyak 1 gram dan diencerkan 

dengan larutan NaCl fisiologis steril dengan pengenceran 10
-1

 – 10
-5

.  Tujuan 

dilakukan pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah 

mikroba yang tersuspensi dalam cairan.  Selanjutnya dilakukan pengujian lebih 

lanjut dengan mengisolasi bakteri terasi udang yang merupakan kandidat bakteri 

probiotik (Waluyo, 2008).  
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Penelitian ini dilakukan isolasi kandidat bakteri probiotik.  Tahap isolasi bakteri 

kandidat probiotik ini digunakan media isolasi yang nonselektif yaitu Nutrien 

agar (NA).  Media nonselektif ini digunakan untuk menumbuhkan dan 

memelihara bakteri.  Media NA steril dalam erlenmeyer steril dituangkan ke 

dalam cawan petri steril.  Isolasi bakteri terasi udang dilakukan di dalam 3 cawan 

petri.  Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam masing-masing 3 

ulangan ini didapatkan hasil yang sama.  Sampel dalam tabung reaksi pada 

pengenceran 10
-1

 hingga pengenceran 10
-5

 diambil sebanyak 1 ml dengan 

menggunakan pipet volume 1 ml steril, kemudian dituangkan ke dalam masing-

masing cawan petri yang telah dituangkan media Nutrien Agar steril.  Selanjutnya 

masing-masing cawan petri dibungkus dan dimasukkan ke dalam inkubator 

dengan suhu 37
o
 C selama 2–3 x 24 jam (Hardiningsing et al, 2006).  Seleksi awal 

dilakukan dengan memilih bakteri yang memiliki kenampakan koloni, bentuk, 

ukuran, dan warna yang berbeda.  Bakteri yang memiliki karakter berbeda 

selanjutnya dimurnikan kembali di media yang sama. 

 

3. Tahap Pemurnian Kultur Bakteri  

 

Pada tahap pemurnian dimulai dengan memilih koloni-koloni yang berbeda 

sehingga didapatkan koloni tunggal (isolat murni).  Mensterilkan jarum ose bulat, 

lalu disentuhkan pada permukaan koloni bakteri kemudian diinokulasikan pada 

permukaan medium NA dengan metode gores untuk mendapatkan koloni yang 

terpisah, ini dilakukan beberapa kali sehingga didapatkan koloni yang benar-benar 

murni.  Diinkubasikan pada suhu 37
0
C selama 48 jam (Hardiningsing et al, 2006).  

Tahap pemurnian dapat dilakukan 2-3 kali, untuk lebih menyakinkan bahwa 
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koloni yang terbentuk benar-benar murni atau tidak (Oxoid, 1982).  Setiap koloni 

tunggal yang berbeda baik bentuk coloni, warna hingga bentuk dan gram setelah 

pemurnian kemudian ditanam pada medium SIM untuk persiapan pengujian 

selanjutnya.  

 

4. Seleksi Isolat Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 

Penelitian ini dilakukan isolasi kandidat bakteri probiotik yang merupakan 

golongan bakteri asam laktat (BAL).  Sehingga perlu dilakukan seleksi pada 

media seleksi agar untuk mengidentifikasi bahwa isolat merupakan bakteri asam 

laktat (BAL) untuk mendapatkan kandidat probiotik.  Pada seleksi BAL ini 

digunakan media isolasi yang spesifik yang sering disebut sebagai media selektif.  

Media selektif ini digunakan untuk menumbuhkan dan memelihara bakteri 

tertentu.  Dengan sifat kekhususannya maka akan menyeleksi BAL secara 

langsung.  Pada media ini hanya bakteri tertentu yang dapat tumbuh. Pada isolasi 

BAL, media yang digunakan ialah media de Man Rogosa Sharpe Agar / MRS 

agar (Oxoid, 1982).  Seleksi dilakukan dengan cara menginokulasi isolat murni ke 

dalam media MRS agar dengan metode gores.  Selanjutnya jika isolat positif BAL 

maka akan tumbuh pada media MRS agar namun jika tidak maka tidak tumbuh 

pada media MRS agar.  

 

5. Uji Aktifitas Penghambatan Bakteri Patogen 

 

Koloni murni (Isolat tunggal) yang telah didapat dilakukan pengujian terhadap 

terhadap daya hambat aktifitas bakteri patogen.  Pengujian ini berfungsi untuk 

mengetahui bahwa isolat bakteri yang berasal dari bagian terasi udang tersebut 
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mempunyai potensi sebagai kandidat bakteri probiotik.  Penelitian ini melakukan 

uji aktifitas penghambatan bakteri patogen dengan menggunakan metode difusi 

sumur (Garriga et al, 1993).  Metode ini memungkinkan senyawa antimikroba 

yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik pada media semipadat sehingga 

didapat zona bening yang terlihat jelas.  Bakteri patogen yang digunakan adalah 

Staphylococcus aureus (bakteri gram positif), Escherichia coli (bakteri gram 

negatif) , Pasteurella multocida type B (bakteri gram negatif), Salmonella 

pullorum (bakteri gram negatif) dan Salmonella enteritidis (bakteri gram negatif).  

Media pertumbuhan yang digunakan untuk masing-masing bakteri uji adalah 

Nutrien Agar yang merupakan media non selektif.  

 

Media yang telah diinokulasi kultur bakteri uji tersebut dituang ke dalam cawan - 

cawan dan dibiarkan hingga membeku.  Kemudian dibuat empat lubang (sumur) 

secara aseptis dengan diameter 4,20 mm dengan menggunakan tip pipet steril 

yang dibelah dua.  Sebanyak 65μL kultur kandidat bakteri probiotik masing – 

masing diteteskaan kedalam lubang sumur yang berbeda dalam satu cawan 

kemudian dengan posisi cawan tidak terbalik pada suhu 37
o
C selama 2 hari (48 

jam).  Pada setiap cawan tersebut dibuat sebuah lubang kontrol yang berisi MRSB 

(kontrol negatif) dan isolat bakteri yakult (kontrol positif) .  Zona bening disekitar 

sumur sebagai zona penghambat terhadap bakteri patogen (Scheved et al, 1993). 

Diameter zona hambat (mm) merupakan parameter yang digunakan untuk 

menentukan resistensi bakteri. Menurut Pratiwi (2008), Area jernih 

mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen 

antimikroba pada permukaan media Agar. 
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6. Identifikasi Isolat Terpilih 

 

Identifikasi bakteri dilakukan dengan menggunakan serangkaian uji morfologi dan  

biokimiawi, yaitu uji pewarnaan gram, uji Motilitas, uji katalase, uji oksidative 

fermentative (O/F), uji Triple Sugar Iron Agar (TSIA), uji Sitrat, uji Methyl Red 

(MR), uji Voges Proskauer (VP), uji lysine Iron Agar (LIA) dan uji Motility Indol 

Ornithyn (MIO).  Identifikasi isolat terpilih mengacu pada Cowan and Steels 

“Manual for the Identification of medical Bacteria” (1974).  Berikut ini cara kerja 

dari indentifikasi isolat terpilih dengan uji biokimia menurut Gani (2003). 

 

a.  Uji Pewarnaan Gram 

Pengamatan morfologi koloni dilakukan dengan teknik pewarnaan gram.  

Pertama-tama ulasan bakteri dibuat pada gelas objek dan dilakukan fiksasi.  

Sebanyak 2-3 tetes gram A (kristal violet) diteteskan pada koloni bakteri, diamkan 

selama 60 detik.  Kemudian preparat dicuci dengan menggunakan air mengalir 

lalu dikeringanginkan. Sebanyak 2-3 tetes gram B (larutan lugol) diteteskan di 

atas preparat dan dibiarkan selama 60 detik.  Preparat dicuci dengan air mengalir 

lalu dikeringanginkan.  Preparat kemudian ditetesi 2-3 tetes larutan alkohol-aseton 

dan dibiarkan selama 60 detik lalu dicuci kembali dan dikeringanginkan.  

Selanjutnya preparat ditetesi dengan larutan safranin sebanyak 2-3 tetes dan 

didiamkan selama 60 detik, lalu dicuci dan dikeringanginkan.  Setelah itu diamati 

di bawah mikroskop. 

 

b. Uji Motilitas  

Menurut Cowan (1974), uji motil digunakan untuk mengetahui kemampuan 

bakteri untuk bergerak.  Sebanyak 1 ose (ose lurus) isolat dari stok kultur lalu 
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diinokulasikan dengan cara ditusuk pada medium SIM tegak, lalu diinkubasi pada 

suhu 37
o
C selama 2 x 24 jam.  Hasil positif (motil) apabila terdapat rambatan-

rambatan di sekitar bekas tusukan jarum pada medium dan hasil negatif (non 

motil) bila tidak terdapat rambatan-rambatan disekitar bekas tusukan jarum ose 

pada medium.  

 

c. Uji Katalase  

Uji ini dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim 

katalase, maka dilakukan uji katalase.  Uji katalase merupakan uji untuk 

mengidentifikasi mikroba yang mampu menghasilkan enzim katalase, digunakan 

untuk memecah hidrogen peroksida yang terbentuk dari proses respirasi aerob dan 

bersifat toksik terhadap bakteri, menjadi dihidrogen oksida (H2O) dan oksigen 

(O2).  Isolat bakteri diambil sebanyak 1 ose (ose bulat) dari masing-masing stok 

kultur kemudian dicelupkan ke dalam reagen H2O2 yang telah diisi ke dalam 

tabung reaksi.  Hasil positif apabila terbentuk gelembung gas pada ose, dan hasil 

negatif apabila tidak terbentuk gelembung gas.  

 

d. Uji TSIA (Triple Sugar Iron Agar)  

Uji TSIA merupakan uji biokimiawi untuk mengetahui kemampuan mikrob dalam 

memfermentasi glukosa, sukrosa dan laktosa yang terkadung pada medium.  

Proses fermentasi pada medium TSIA akan dihasilkan Asam format yang 

kemudian dioksidasi sempurna menjadi gas hidrogen (H2) dan karbondioksida 

(CO2) dengan bantuan enzim Formate Hydrogenase.  Gas H2 bersifat tidak larut 

dalam media sehingga terakumulasi dalam bentuk gelembung udara di sepanjang 

jalur inokulasi, antara media dan tabung, atau di bagian dasar tabung.  Gas H2 
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tersebut menyebabkan media agar menjadi terangkat atau pecah.  Berbeda dengan 

gas CO2 yang bersifat lebih mudah larut dalam media sehingga tidak terbentuk 

gelembung udara di jalur inokulasi. 

 

Isolat bakteri diambil sebanyak 1 ose (ose lurus) dari masing-masing stok kultur 

kemudian diinokulasikan dengan cara ditusukkan pada medium TSIA.  Kemudian 

diambil lagi 1 ose (ose bulat) isolat bakteri dari masing-masing stok kultur dan 

digores pada permukaan medium.  Selanjutnya diinkubasi selama 2 sampai 3x24 

jam pada suhu 37
o
C.  Perubahan yang diamati setelah inkubasi adalah warna 

medium menjadi kuning menandakan asam, warna medium menjadi lebih merah 

menandakan medium menjadi basa, warna menjadi hitam menandakan 

terbentuknya H2S dan bila medium terangkat menandakan bahwa mikroba 

tersebut mampu untuk memproduksi gas. 

 

e. Uji MIO 

Uji Indol bertujuan untuk mendeteksi kemampuan mikroba mendegradasi asam 

amino triptofan (Cappucino dan Sherman, 1996).  Koloni yang akan diidentifikasi 

diambil menggunakan ose. Koloni diinokulasi pada satu media uji motil indol 

urea yang berupa agar semisolid dengan cara ditusuk. Media diinkubasikan pada 

suhu kamar selama 18-24 jam. Pergerakan bakteri ditunjukan dengan adanya 

penyebaran koloni di sekitar tusukan. Reaksi urea positif ditunjukkan perubahan 

warna media menjadi merah muda. Reaksi indol positif ditunjukkan dengan 

penambahan pereaksi kovac yang kemudian akan menghasilkan cincin merah di 

atas permukaan, dan menunjukan negatif jika menghasilkan cincin jingga di atas 

permukaan. 
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f. Uji Sitrat 

Uji ini untuk mengetahui jenis bakteri yang mengutilisasi sitrat.  Bakteri yang 

bermanfaat sitrat sebagai sumber karbon akan menghasilkan Natrium Karbonat 

yang bersifat alkali, sehingga dengan adanya indikator Brom Thymol Blue 

menyebabkan warna biru pada media.  Koloni yang akan diidentifikasi diambil 

menggunakan ose.  Koloni ditanamkan secara gores zig-zag pada media 

perbenihan simmons citrate yang berupa agar miring.  Kemudian media 

diinkubasikan pada suhu 37
o
C selama 18-24 jam.  Koloni berwarna biru 

menunjukkan hasil positif sedangkan koloni berwarna hijau menunjukkan reaksi 

negatif. 

 

g. Uji MR (Methyl Red)  

Uji ini bertujuan untuk menentukan adanya fermentasi asam campuran.  Beberapa 

bakteri memfermentasikan glukosa dan menghasilkan berbagai produk yang 

bersifat asam sehingga akan menurunkan pH media pertumbuhan menjadi 5,0 

atau lebih rendah.  Penambahan indikator pH “methyl red” dapat menunjukkan 

adanya perubahan pH menjadi asam.  Sebanyak 1 ose (ose bulat) isolat bakteri 

diambil dari stok kultur dan diinokulasikan pada medium MR-VP cair dalam 

tabung reaksi.  Selanjutnya diinkubasi selama 18 - 24 jam pada suhu 37
o
C. 

Sebanyak 5 tetes methyl-red ditambahkan di atas preparat isolat bakteri.  Hasil 

positif apabila terbentuk kompleks berwarna merah muda sampai merah yang 

menandakan bahwa mikroba tersebut menghasilkan asam.  
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h. Uji VP (Voges Proskauer)  

Tujuan uji ini adalah untuk mendeteksi adanya acethyl methyl carbinol yang 

diproduksi oleh bakteri tertentu dalam pembenihan VP.  Adanya bakteri tertentu 

yang dapat memproduksi acethyl methyl carbinol dapat diketahui dengan 

penambahan reagen 5% alpha naftol dan ml KOH 40%.  Koloni sebanyak 1 ose 

(ose bulat) isolat bakteri diambil dari stok kultur dan diinokulasi pada medium 

MR-VP cair dalam tabung reaksi.  Selanjutnya diinkubasi selama 18-24 jam pada 

suhu 37
o
C.  Kemudian ditambahkan reagen alpha naftol 0,6 ml dan 0,2 ml KOH 

40%.  Suspensi tersebut dikocok selama 20-30 detik.  Reaksi VP positif, bila 

terjadi pembentukan asam yang ditandai berubahnya warna medium menjadi 

merah muda setelah penambahan pereaksi. 

 

i. Uji O/F 

Tujuan uji oksidative fermentative adalah untuk mengetahu sifat oksidasi dan 

fermentasi suatu bakteri terhadap glukosa.  Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan karbohidrat dengan cara 

fermentasi atau oksidasi (Cowan and Steel’s, 1974).  Dua medium O/F dalam 

tabung reaksi disediakan selanjutnya dilakukan inokulasi bakteri ke medium.   

Pada medium yang telah diinokulasikan bakteri ditambahkan  paraffin cair steril 

setebal 1 cm pada salah satu tabung reaksi.  Inkubasi dilakukan pada suhu kamar 

selama 18-24 jam.  Pengamatan dilakukan dengan melihat perubahan warna yang 

terjadi dalam medium.  Bakteri bersifat fermentative jika kedua medium yang 

diinokulasi berubah warna menjadi kuning.  Bakteri bersifat oksidatif jika tabung 

terbuka berwarna kuning, sedangkan yang ditutup paraffin warnanya tetap. 
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j. Uji Lysine Iron Agar (LIA) 

Uji LIA dilakukan untuk mengetahui jika bakteri hanya memfermentasi dekstrosa 

maka dasarnya akan berwarna kuning, tetapi bakteri yang memfermentasi 

dekstros serta memotong ikatan karboksil asam amino lysine, maka pH kembali 

menjadil alkali sehingga akan terlihat medium secara keseluruhan bewarna ungu 

dengan adanya indikator Brom crose purple.  Terjadinya warna ungu pada seluruh 

bagian media uji berarti tes positif.  Jika tidak ada perubahan warna atau dasarnya 

berwarna kuning maka tes dinyatakan negatif.  Bakteri yang telah didapatkan 

diinokulasi ke media LIA, Kemudian diinkubasi pada inkubator selama 18-24 

jam.  Pengamatan stelah inkubasi dengan mengamati perubahan reaksi yang 

terjadi, bakteri dikatakan memiliki enzim Lysin decarboxilase ditandai dengan 

perubahan warna yang makin merah, sebaliknya jika medium semakin pudar 

maka bakteri dikatakan tidak memiliki enzim tersebut. 


