
 

 

 

 

 

 

 

 

METODE 

 

 

 

A. Tempat dan waktu penelitian 
 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Juni  2015 di Laboratorium 

Biokimia jurusan Kimia Fakultas Matematika dan  Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung, UPT Laboratorium  Terpadu dan Sentra Inovasi  Teknologi 

Universitas Lampung, dan laboratorium Mikrobiologi  RSUD Abdul Moeloek.  

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jarum ose, 

petridish, tabung reaksi, rak tabung , erlenmeyer, lampu spritus, pinset, mikroskop 

(Olympus), mikropipet (Socorex), microwave, alat elektroforesis advance Mupid-

ex), UV transiluminator (Bio-Rad), laminar air flow (Esco), centrifuge, peralatan 

gelas, inkubator 37°C, autoclave, oven, hot plate, neraca analitik, lidi kapas steril, 

zone reader/penggaris. 

Bahan-bahan pada penelitian ini adalah NaCl 0,85 % steril, BaCl22H2O. 1,175 %, 

H2SO4 1 %,  Reagen Kovacks, Muller Hinton Agar(MHA) plate, Triple Sugar 

Iron Agar (TSIA), Simon Citrat (SC), Urea, Sulfur Indol Motility (SIM) medium, 

Luria Bertani (LB) medium, Luria Bertani (LB), disk antibiotik ampisilin 10 µg, 
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amoksisilin-klavulanat10 µg, siprofloksasin 5 µg, kloramfenikol 30 µg, 

gentamisin10 µg, sefotaksim 30 µg, seftriakson 30 µg, septazidim 30 µg, Mini 

Plasmid Kit dari Presto 
TM, 

 Larutan Buffer TBE,   Agarose (Invitrogen), Larutan 

Ethidium Bromida (Cyber Safe), loading buffer (Invitrogen), Gyserol 40 %, 

Ampicilin  1 gr, Aquadest, dan maker DNA 1 kb (Geneaid).  Bahan yang 

digunakan dalam penelitian adalah isolat bakteri  Klebsiella sp. yang diisolasi dari 

darah, urine, dahak dan nanah  di laboratorium Mikrobiologi RSUDAM. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah : 

1.. Persiapan Alat 

Peralatan dari gelas dicuci bersih, dikeringkan dan dilakukan sterilisasi untuk 

mencegah kontaminasi yang tidak diinginkan. Sterilisasi alat dilakukan dengan 

menggunakan autoclave pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 20 

menit.  Kegiatan dilakukan secara aseptic 

2.  Pembuatan Medium dan Pereaksi 

a.  Mac Conkey (MC) Agar 

Sebanyak  50 g MC agar ditimbang,  kemudian dilarutkan dengan 1000 ml 

aquadest.  Panaskan dengan  hot plate stirrer hingga  mendidih dan larut 

dengan sempurna.  Disterilkan dengan menggunakan autoclave pada suhu 

121°C selama 15 menit.  Kemudian tuang ke cawan petri yang steril dalam 

kondisi hangat sebanyak 10-15 mL,  setelah membeku disimpan dalam 

refrigerator.  

 

http://www.alatalatlaboratorium.com/id/50-hot-plate-stirrer
http://www.alatalatlaboratorium.com/id/60-autoclave
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b.  Mueller Hinton (MH) Agar 

Sebanyak  40 g MH agar ditimbang,  kemudian dilarutkan dengan 1000 ml 

aquadest.  Larutan dipanaskan dengan hot plate stirrer hingga  mendidih dan 

larut dengan sempurna.  Setelah itu disterilkan dengan menggunakan autoclave 

pada suhu 121°C selama 15 menit.  Petridis yang steril siap dituang dengan 

Agar dalam kondisi hangat sebanyak 10-15 mL,  setelah membeku disimpan 

dalam refrigerator. 

c.  Triple Sugar Iron (TSI ) Agar miring 

Sebanyak 65 g serbuk media Triple Sugar Iron Agar ditimbang,  dilarutkan dengan 

1 liter air suling, lalu dipanaskan hingga mendidih, setelah itu dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi sebanyak 5 mL, kemudian disterilkan selama 15 menit pada 

121⁰ C tekanan 15 menit, dibiarkan membeku pada posisi miring. 

d.  Urea Agar miring 

Sebanyak  24,02 g serbuk media Urea Agar  ditimbang, kemudian dilarutkan 

dengan 1 liter air suling, disterilkan selama 20 menit pada 121°C tekanan 15 

menit.  Pada tempat terpisah, larutkan 400 g Urea dalam 1 L air suling, disterilkan 

dengan penyaringan, secara aseptik dicampurkan 50 mL larutan urea ke dalam 95 

mL larutan urea agar, dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 mL dan 

dibiarkan membeku dalam posisi miring. 

e.  Simmon Citrate (SC) Agar miring 

Sebanyak 22,5 g SC agar ditimbang,  kemudian dilarutkan dengan 1 liter 

aquadest.  Panaskan dengan hot plate stirrer hingga  mendidih dan larut 

dengan sempurna.  Dituangkan kedalam tabung reaksi masing-masing 

sebanyak 5ml, kemudian ditutup dengan kapas.  Disterilkan dengan 

http://www.alatalatlaboratorium.com/id/50-hot-plate-stirrer
http://www.alatalatlaboratorium.com/id/60-autoclave
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menggunakan autoclave pada suhu 121°C selama 15 menit.  Letakkan SC agar 

pada posisi miring, setelah membeku disimpan dalam refrigerator. 

f.  SIM semisolid  
 

Sebanyak 30 g serbuk media SIM  ditimbang, kemudian dilarutkan dengan 1 liter 

air suling, dipanaskan hingga melarut, setelah itu dimasukkan ke tabung reaksi 

sebanyak 5 mL, disterilkan dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C 

tekanan 15 menit.  Letakkan SIM dalam posisi tegak, setelah membeku 

disimpan dalam refrigerator.  

g.  Larutan NaCl 0,85% steril  

Sebanyak 0,85 g NaCl, dilarutkan dalam 100 mL air suling.  Dibagikan 

kedalam tabung masing- masing 3 mL, selanjutnya disterilkan selama 20 menit 

pada suhu 121°C. 

h.  Standar Mac Farlan (Standar Kekeruhan) 

Pipetlah 0,5 mL larutan  BaCl22H2O 1,175% ditambahkan 99,5 mL  H2SO4 

1%, dimasukan dalam tabung bertutup rapat. 

i.  Reagen Kovacks  

Sebanyak 5 gram para dimethyl amino benzaldehyde, dilarutkan kedalam 75 

mL amyl alkohol dan asam klorida p.a. 

j.  Lauria bertani (LB) cair 

sebanyak  10 g pepton, yeast ekstrak 5 g, dan NaCl 10 g campur dilarutkan 

dalam 1 L air suling.  Dipipet  ke dalam tabung masing- masing 5 mL, dan 500 

µl (effendrof tube) selanjutnya disterilkan dengan autoclave selama 15 menit 

pada suhu 121°C. 

 

http://www.alatalatlaboratorium.com/id/60-autoclave
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k.  LB Ampisilin cair. 

Di larutan Ampisilin  1000 mg/ml dalam aquadest steril pada vial antibiotik,  

kemudian diambil 100 ul larutan Ampisilin dan dimasukan dalam labu ukur  

hingga tepat100 mL.  Kemudian dibuat konsentrasi akhir 35- 50 µg/ml untuk 

medium dasar  dengan cara : diambil 200 µl dari masukkan kedalam 5 mL 

media luria bertani cair pada tabung reaksi dan 20 µl kedalam 500ml LB pada 

tabung  mikro centrifuge (Mubarik, 1989). 

l.  Larutan Buffer TBE 1x  

Buffer TBE 10 x  terdiri dari 108 gr Tris base, 55 gram Borat, 40 ml EDTA 0,5 

M, dilarutkan dalam aquadest sampaii 1000 ml.  Untuk membuat TBE 1x 

adalah sebanyak 50 ml buffer TBE diencerkan pada labu ukur 500 mL 

aquabidest hingga tanda batas. 

m.  Persiapan Reagen Kit  Presto 
TM

 dari Geneaid 

Larutan RNase  A 

Rnase yang terliofilisasi di larutkan dengan 1 ml buffer PD I secara langsung 

dalam botol Rnase.  Larutan dihomogenkan dengan pemipetan. Kemudian 

larutan Rnase dimasukan ke dalam buffer dan dicampur hingga homogen.  

Tanggal prosedur dituliskan pada botol buffer PD I, simpan pada suhu 4º C. 

D.  Isolasi dan Identifikasi Klebsiella sp. 

Isolasi dan identifikasi isolat Klebsiella sp.  dilakukan dengan metode manual 

menurut Soemarno (2003) selama  3 hari.  

Hari pertama dilakukan penanaman bahan pemeriksaan sampel pada media 

selektif MC Agar plate secara 4 quadran zig zag, kemudian dimasukkan inkubator 
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37ºC selama 24 jam. Hari kedua dilakukan pembacaan terhadap hasil penanaman 

hari pertama.  Bakteri tersangka ciri –cirinya koloninya bewarna merah muda 

besar, sangat mukoid dan cenderung bersatu. Koloni yang terpisah kemudian 

dipilih untuk dilakukan uji biokimia dengan ditanam pada medium TSIA, SC SIM 

dan Urea, diinkubasi 37°C selama 24 jam.  Hari ketiga dilakukan pembacaan hasil 

pada media uji biokimia.  Perubahan yang terjadi diamati, pada TSIA diamati 

perubahan warna pada lereng dan dasar, terbentuknya warna kuning, gas dengan 

pecahnya agar, dan terbentuknya sulfur dengan terbentuknya warna hitam.  Pada 

SC diamati perubahan warna dari hijau menjadi biru.  Pada urea diamati 

perubahan warna dari kuning menjadi merah ungu.  Pada SIM diamati 

terbentuknya sulfur, pergerakan (Motility), dan pembentukan indol yang ditandai 

terbentuknya cincin merah setelah pembuatan reagen kovacks.  Hasil yang 

diperoleh dicocokkan pada tabel biokimia untuk  Klebsiela sp. (Elmer, 2006).   

Hasil yang sesuai dilanjutkan pada uji resistensi 

 

 

E.  Uji Resistensi Isolat Klebsiella sp. 

Uji resistensi antibiotika menggunakan metode disc diffusion (test Kirby and Bauer) 

seperti yang direkomendasikan oleh Clinical and Laboratory Standard Institute 

(CLSI).  Diambil satu ujung ose koloni bakteri isolat, dari MH Agar, diinokulasi 

kedalam nutrient broth diinkubasi suhu 37°C selama 24 jam.  Dibuat suspensi 

bakteri kemudian ditambahkan dengan larutan NaCl fisiologis samakan dengan 

standard kekeruhan Mac Farland.   Lidi kapas steril dicelupkan  kedalam suspensi 

tadi lalu ratakan di MH Agar, diamkan selama 10 menit.  Kemudian ditempelkan 

Disk antibiotik dengan menggunakan pinset steril satu-persatu dengan jarak antar 
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disk 20 mm, diinkubasi suhu 37ºC selama 24 jam secara duplo.  Diukur diameter 

dalam mm zona hambat disekitar disk dengan menggunakan zone raeder.  

Bandingkan dengan standard NCCLS (Nasional Comite for Laboratory Standard) 

untuk dapat menentukan potensi antibiotik terhadap bakteri (Brooks et al., 2008; 

Wikler MA et al., 2007). 

 

F.   Isolasi Plasmid Isolat Klebsiella sp. 

 

 

Isolasi plasmid dilakukan dengan metode alkaline lysis  menurut Sambrook  et al. 

(1989).  Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Penyimpanan Bakteri 

Bakteri yang telah dilakukan uji resistensi selanjutnya di simpan, dengan cara : 

 dimasukkan 500 µl  media Luria bertani cair yang mengandung ampisilin kedalam 

sample cup eppendorf steril.  Ambil koloni bakteri pada medium padat sebanyak 1 mata 

ose, pindahkan ke media Luria bertani tersebut, inkubasi pada 37ºC selama 12 jam.  

Kemudian ditambah gliserol 40% sebanyak 500  µl dan homogenkan.  Selanjutnya 

disimpan di freezer.  Ketika akan digunakan keluarkan dari freezer ke dalam ruangan 

hingga mencair dan siap digunakan.  

2. Kultivasi pada media Luria bertani cair 

Diambil 1 ml suspensi bakteri yang telah dicairkan, masukkan kedalam  media 

Luria bertani 5 ml dalam tabung reaksi yang mengandung antibiotik 

Ampisilin, kemudian diinkubasi pada shaker orbital incubator 37°C selama 

12- 16 jam.  Suspensi bakteri siap dilakukan isolasi DNA Plasmid. 
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3. Isolasi plasmid 

Mengunakan prosedur dari Presto 
TM

 mini Plasmid kit.  Metode isolasi DNA 

plasmid adalah alkaline lysis (Sambrook et al, 1989).  Isolasi plasmid 

dilakukan dengan melakukan serangkaian cara kerja sebagai berikut :  

a. Pemanenan 

Pindahkan 1,5 ml kultur bakteri  Klebsiella sp. yang ditumbuhkan pada 

medium Luria bertani) ke tabung mikrocentrifuge.  Centrifuge dengan 

kecepatan 14-16.000 xg selama 1 menit pada suhu kamar untuk membentuk 

pelet sel.  Kemudian buang supernatan seluruhnya, gunakan ujung pipet kecil 

untuk memastikan supernatan benar-benar hilang.  Lakukan secara berulang 

untuk mendapatkan pellet. 

b. Resuspensi sel. 

Pelet sel ditambahkan 200 µl PD1 Buffer (pastikan RNase A ditambahkan), 

kemudian tambahkan  juga 2 µl TrueBlue Lisis Buffer ke tabung  yang lalu 

campurkan dengan dengan membolak balik tabung. 

c. Pemecahan sel. 

Suspensi sel tersebut kemudian di tambahkan 200 µl PD2 Buffer, campurlah 

secara perlahan dengan membalik tabung 10 kali (Tutup botol PD2 Buffer 

segera setelah digunakan untuk menghindari pengasaman dari CO2).  Jangan 

menggunakan alat vortex  untuk menghindari terputusnya DNA.  Diamkan 

pada suhu kamar selama 2-5 menit untuk memastikan lisat telah homogen.  

Pencampuran sempurna ditandai bila semua suspensi  berwarna biru. 

 



37 
 

 

d. Netralisasi 

Suspensi sel ini kemudian di tambah 300 µl PD3 Buffer lalu campurkan 

dengan segera dengan membalik tabung 10 kali(jangan diputar dengan alat 

vortex untuk menghindari terputusnya DNA).  Kemudian centrifuge di 14-

16.000 x g selama 3 menit di suhu kamar.  Jika menggunakan > 5 ml sel 

bakteri, centrifuge di 16-20.000 x g selama 5-8 menit.  Selama sentrifugasi, 

tempatkan kolom PDH dalam 2 ml tabung koleksi.  Setelah menambahkan PD3 

Buffer, suspensi akan menjadi tidak berwarna.  

e. Pengikatan DNA  

Pindahkan semua lisat ke kolom PDH.  Gunakan ujung pipet kecil untuk 

memastikan supernatan benar-benar dipindahkan tanpa mengganggu endapan.  

Centrifuge di 14-16.000 x g selama 30 detik pada suhu kamar lalu buang 

supernatannya.  Letakkan kembali PDH Column ke tabung koleksi. 

f. Pencuciaan 

  Tambakan 400 µl WI Buffer ke dalam kolom PDH.  centrifuge di 14-16.000xg 

selama 30 detik.  buang aliran kemudian tempatkan kolom PDH kembali 2 ml 

koleksi tube. lanjutkan dengan penambahan wash buffer. 

g. Proses Elusi 

Tambahkan 50 µl Elusion buffer.  Diamkan setidaknya 2 menit untuk 

memungkinkan proses elusi untuk benar-benar diserap.  Sentrifuge di 14-

16.000 x g selama 2 menit pada suhu kamar untuk mengelusi DNA murni. 
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G.  Elektroforesis Gel Agarrose 

 

Menurut metode Sambrook  et al., (1989), gel agarose dibuat dengan melarutkan1 

gram bubuk agarose dalam 100 ml elektroforesis buffer, kemudian dipanaskan 

pada microwave oven.  Larutan yang homogen dibiarkan dingin dengan 

menempatkannya dalam waterbath pada temperatur 50-55°C.  Setelah agak 

mendingin tambahkan  larutan cyber safe (Pakai sarung tangan, karena cyber safe 

bersifat karsinogenik).  Agarose dituang ke dalam gelas plate yang sudah 

disiapkan (volume tergantung dari tebal gel dan lebar gelas yang dipakai), sisir 

(untuk tempat aplikasi sample) dipasang dengan posisi tegak.  Gel dibiarkan 

mengeras (12-45 menit).  Dipipet 10 µl sampel  DNA  campur dengan 2 µl loading 

buffer pada parafilm, kemudian masukan ke dalam sumur gel.  Dipasang marker 

diujung kiri gel.  Elektrode dengan power supply dan elektroforesis dihubungkan 

dengan 100 V/cm dalam waktu 45 menit.  Pita-pita DNA diamati di bawah lampu 

ultra violet (hati-hati hindari dari penyinaran langsung).  Dokumentasi hasil 

elektroforesisnya . 

H.  Analisis Hasil 

Setelah mendapatkan data, data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan secara deskriptif dalam 

bentuk prosentase. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat  digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel.  Untuk 

melihat dua variabel dependen dan independen berupa data katagorik maka uji 
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statistik yang digunakan adalah uji T independen  untuk melihat hubungan  

pola resistensi dengan  adanya plasmid dengan tingkat kemaknaan 95% (0.05).  

Bila P value ≤ 0.05 maka hasil uji statistik bermakna atau ada hubungan antara 

variabel dependen dan independen.  Bila p value > 0.05 maka uji statistik tidak 

bermakna, tidak ada hubungan antar variabel dependent dan independen  

(Notoadmodjo, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

I.  Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 
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