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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Januari – Juli 2015 di Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) Universitas Lampung.  

Analisis Spektrofotometer Uv-vis dilakukan di UPT.LTSIT Universitas 

Lampung.  Analisis FTIR dilakukan di Laboratorium Kimia Organik 

Universitas Gajah Mada.  Analisis H-NMR dilakukan di Laboratorium Marine 

Science, Universitas of the Ryukyus, Okinawa, Jepang.  

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : alat-alat gelas, satu 

set perlengkapan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan plat aluminium silika 

gel 60F254 (Merck), seperangkat alat kromatografi kolom, autoclave Kleinfeld-

Germany/HV-125, incubator CO2 Memmert-Germany/INC-02, laminar air 

flow ESCO/AVC4A1, jarum ose, pinset, lampu spiritus, mikropipiet, neraca 

analitik Wigen Houser, rotary evaporator Buchii/R210, multivapor Buchii-P-

12, lampu UV kohler/SN402006, spektrofotometri UV-vis, FTIR, NMR 

Bruker Avance III 500 Hz. 



28 

 

Bahan-bahan kimia yang digunakan adalah nutrient agar (NA), metanol, n-

heksana, diklorometan, aquades, pereaksi Dragendorf dan pereaksi CeSO4. 

Bahan-bahan biomaterial yang digunakan adalah beberapa sampel spons dan 

bakteri Escherichia coli. 

 

C. Metode Penelitian 

 

1. Biomaterial 

 

 

Sampel kering spons diperoleh dari koleksi deposit Laboratorium LTSIT 

Universitas Lampung.  Bakteri Escherichia coli diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi RSUD Abdul Moeloek, Bandar Lampung 

 

2. Isolasi Senyawa Bioaktif Spons 

 

 

a. Maserasi 

 

Sampel deposit dimaserasi sebanyak 3 kali selama 24 jam dengan pelarut 

metanol (Aoki et al., 2006), dan disaring untuk memisahkan filtrat dengan 

residu spons.  Filtrat dipekatkan dengan  rotary evaporator Buchii/R210 pada 

tekanan 103 mbar dan temperatur 38
o
C untuk memperoleh ekstrak kasar 

spons, dan ditentukan berat kuantitatifnya.  Ekstrak disimpan di tempat yang 

bersih dan kering dalam wadah tertutup hingga mendapat perlakuan lebih 

lanjut.  
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b. Ekstraksi cair-cair (partisi) 

 

Partisi dilakukan menggunakan corong pisah dengan pelarut etilasetat:air (3:2) 

air (Arai et al., 2009).  Ekstrak metanol spons dilarutkan dalam larutan partisi 

etilasetat-air dan dikocok beberapa kali.  Larutan didiamkan hingga terbentuk 

dua fasa.  Masing-masing fasa dipisahkan dan dilakukan pengulangan partisi 

terhadap fraksi air oleh pelarut etilasetat sebanyak tiga kali .  Kedua fase hasil 

pemisahan yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator Buchii/R210 

hingga didapatkan ekstrak pekat.  Ekstrak pekat lalu ditentukan berat 

kuantitatif dari masing-masing. 

c. Uji pendahuluan kromatografi lapis tipis (KLT) 

  

Uji pendahuluan kromatografi lapis tipis ekstrak spons dilakukan 

menggunakan fase diam silika gel dan fase gerak variasi perbandingan 

beberapa pelarut (Wagner, 1984).  Kemudian dihitung nilai Rf dari masing-

masing komponen untuk mengetahui tingkat kepolaran masing-masing 

komponen.  Untuk mengetahui kandungan alkaloid (gugus N tersier) pada 

ekstrak spons dilakukan uji Dragendorf.  Pereaksi ini akan menunjukan noda 

merah jingga (orange) pada kromatogram KLT jika senyawa yang dianalisis 

mengandung gugus N tersier.  Sedangkan untuk mengetahui kandungan 

senyawa organik dalam sampel digunakan pereaksi visualisasi spesifik serium 

sulfat yang ditandai dengan noda berwarna coklat kehitaman. 
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d. Fraksinasi menggunakan kromatografi kolom 

 

Fraksinasi menggunakan kromatografi kolom menggunakan fase diam silika 

gel, dan fasa gerak disesuaikan dari hasil uji KLT.  Keberadaan komponen 

senyawa alkaloid dari fraksi yang diperoleh dimonitor kembali dengan metode 

KLT menggunakan pereaksi visualisasi spesifik Dragendorf dan serium sulfat.  

Fraksi yang menunjukan uji positif alkaloid selanjutnya dilakukan pemurnian 

dengan teknik kristalisasi. 

e. Kristalisasi  

Fraksi positif alkaloid hasil pemisahan kromatografi kolom yang diperoleh 

selanjutnya dimurnikan menggunakan metode kristalisasi.  Kristalisasi yang 

dilakukan merupakan kristalisasi dua pelarut, yaitu metanol-kloroform 

(Sastrohamidjojo, 1991).  

3. Uji Bioaktivitas 

 

Uji bioaktivitas meliputi uji resistensi bakteri, skrining spons aktif antibakteri,  

dan uji aktivitas isolat spons.  Ketiga uji ini dilakukan dengan menggunakan 

metode disc diffusion test  (Bauer et al., 1966). 

 

a. Uji resistensi bakteri 

Bakteri  Escherichia coli yang telah diinokulasi pada nutrient agar (NA) diuji 

tingkat resistensinya terhadap kloramfenikol.  Sebanyak empat buah cincin 

(ring) yang telah steril diletakkan diatas media agar yang telah diinokulasi 

bakteri.  Pada cincin pertama dimasukan metanol sebanyak 50 µL sebagai 



31 

 

kontrol negatif, dan ketiga cincin lainnya, masing-masing ditambahkan 

kloramfenikol sebanyak 12,5µg, 25µg, dan 50µg.  Selanjutnya media uji 

diinkubasi selama ± 18 jam pada suhu 37 ºC.  Tingkat resistensi bakteri 

terhadap kloramfenikol dapat dilihat dari diameter zona hambat atau zona 

bening yang dihasilkan.  Bakteri Escherichia coli dinyatakan resistensi 

terhadap kloramfenikol jika diameter zona bening ≤ 12 mm. 

b. Skrining spons aktif antibakteri 

Skrining bertujuan untuk mendapatkan spesimen spons yang paling aktif 

sebagai antibakteri.  Ekstrak metanol dari sembilan jenis spons diujikan 

terhadap Escherichia coli yang telah resisten terhadap kloramfenikol. Uji 

skrining menggunakan paper disk Whatman no. 41 diameter 6 mm sebagai 

media difusi.  Sebanyak 9 buah paper disk diletakkan diatas media agar yang 

telah diinokulasi bakteri.  Masing-masing paper disk disuntikan 10 µL ekstrak 

metanol spons dengan konsentrasi awal 3 µg/µL.  Metanol disuntikkan 

sebanyak 10 µL sebagai kontrol negatif dan kloramfenikol 3 µg/µL 

disuntikkan sebanyak 10 µL sebagai kontrol positif.  Media uji dimasukkan ke 

dalam inkubator selama ± 18 jam pada suhu 37 ºC dan diamati zona hambat 

yang dihasilkan. 

 

c. Uji bioaktivitas isolat spons. 

 

Uji aktivitas isolat spons dilakukan setiap tahapan kromatografi dan isolat 

murni.  Dalam pengujian pada tahap ini, untuk mendifusikan sampel uji 

digunakan paper disk whatman no. 41 berdiameter 6 mm.  Kontrol negatif 

pada uji aktivitas isolat spons adalah etilasetat dan air sebanyak 10 µL.  
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Sedangkan untuk kontrol positif digunakan kloramfenikol 30 µg.  Masing-

masing fraksi hasil setiap tahapan kromatografi diujikan sebanyak 10 µL pada 

media agar yang telah diinokulasi Escherichia coli.  Sedangkan untuk isolat 

murni uji bioaktivitas dilakukan dengan penambahan 10 µL  pada paper disk 

dengan variasi konsentrasi 10 µg, 20 µg, 30 µg, 40 µg, 50 µg, dan 60 µg.  

 

4. Karakterisasi Senyawa Bioaktif 

 

a. Karakterisasi spektrofotometer UV-Vis   

 

Untuk mengetahui karakteristik panjang gelombang dan ikatan rangkap 

terkonjugasi didalam isolat murni, maka isolat murni diidentifikasi 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis.  Hasil analisis spektrofotometri UV-

Vis dari isolat akan memberikan informasi suatu pita serapan, panjang 

gelombang, dan absorbansi.  Adanya ikatan rangkap terkonjugasi dalam 

senyawa alkaloid ditandai dengan adanya serapan di daerah sekitar 180 – 380 

nm (Yim et al., 2004). 

 

b. Karakterisasi spektroskopi FTIR 

 

Karakteristik serapan isolat murni diidentifikasi menggunakan 

spektrofotometer FTIR.  Spektrum hasil analisis FTIR diinterpretasikan 

dengan memperhatikan karakteristik serapan dari senyawa alkaloid, yaitu 

ditandai adanya serapan pada panjang gelombang 3400-3200 cm
-1

 untuk 

gugus amina primer dengan terbentuknya dua puncak serapan, gugus amina 

sekunder dengan satu puncak serapan,dan amina tersier dengan bentuk 

serapan melebar.  Selain itu, dapat juga diamati bentuk serapan pada daerah 
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sidik jari (finger print) pada daerah panjang gelombang 1650-1580 cm
-1 

bend 

untuk amina primer dan 910-665 cm
-1 

wag untuk amina primer dan sekunder 

(Silverstein et al., 2005).   

 

c. Karakterisasi H-NMR. 

 

Untuk mengetahui karakteristik proton dari senyawa target, maka dilakukan 

karakterisitik menggunakan H-NMR.  Pelarut yang digunakan adalah CDCl3 

(Wyk et al., 2007; Arai et al., 2009; Ramiro et al., 2012). 


