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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

3.1 Pembangkitan Sinyal Menggunakan Perangkat Lunak 

Pembangkitan sinyal dapat dilakukan dengan menggunakan function 

generator. Namun, sekarang telah tersedia perangkat lunak (software) 

yang dapat membuat komputer pribadi bekerja seperti layaknya sebuah 

function generator. Dalam penelitian ini digunakan software Daqarta for 

Windows. 

 

 

Gambar 3.1. Tampilan Software Daqarta for Windows. 
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3.1.1 Bentuk Sinyal Yang Dibangkitkan 

Mengacu kepada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana 

frekuensi yang terbukti efektif pada viabilitas E. coli ialah pada 7000 Hz, 

maka pada penelitian ini akan dibangkitkan gelombang sinus dengan 

frekuensi 3500 Hz, 7000 Hz, 10500 Hz, dan 14000 Hz. Namun, software 

ini dapat menghasilkan bentuk-bentuk sinyal lain (seperti : segitiga, gigi 

gergaji, kotak, sinyal termodulasi, noise, dan lainnya). Dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan bentuk sinyal yang akan diujikan pada sampel bakteri. 

 

 

3.1.2 Pengaturan Parameter Sinyal 

Berikut ini langkah-langkah untuk membangkitkan bentuk sinyal sinus 

yang diinginkan : 

1. Software Daqarta for Windows dibuka.  

 

 

Gambar 3.2. Tampilan awal software. 
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2. Parameter volume diatur, yaitu dengan meng-klik toggle button pada 

menu generator sehingga menjadi on. Kemudian, masih pada menu 

yang sama, angka nol (0) diisikan pada spin button. Tujuannya agar 

posisi slider headphone pada system tray Windows selalu sama dengan 

software Daqarta. 

 

 

Gambar 3.3. Tampilan menu generator pada Daqarta. 
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Gambar 3.4. Posisi slider yang sama pada headphone dan Daqarta pada system tray 

Windows. 

 

Posisi slider diatur pada nilai 40 dan pastikan slider Daqarta pada 

keadaan mute (tidak menghasilkan bunyi). 

 

3. Masih pada menu generator, klik pada button waveform controls. Maka 

akan tampil menu L.0 Stream. Kemudian button Stream On diaktifkan 

dengan cara di-klik. Diisikan nilai frekuensi yang akan dibangkitkan 

(contoh : 3500 Hz) dengan mengisi pada spin button nilai frekuensi. 

Klik juga pada button wave dan dipilih bentuk gelombang sinus (sine). 

Lebih lanjut, perhatikan gambar berikut ini : 

Keadaan mute 
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Gambar 3.5. Tampilan menu L.0. Stream. 

 

4. Setelah semua parameter bentuk gelombang diisi dengan benar, maka 

untuk membunyikan gelombang tersebut dapat dilakukan melalui 

system tray pada Windows.  

 

 

Gambar 3.6. Tampilan system tray Windows. 
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Volume control di-klik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut : 

  

 

Gambar 3.7. Tampilan setelah volume control di-klik. 

 

Pada tampilan tersebut, dipilih mixer yang bergambar headphones. 

Maka akan tampil panel volume mixer - headphones seperti gambar 

berikut : 

  

 

Gambar 3.8. Tampilan volume mixer - headphones. 
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Selanjutnya, bunyi dapat diaktifkan / dinon-aktifkan (mute / unmute) 

dengan meng-klik icon . Keadaan mute dilambangkan dengan 

 . Sedangkan keadaan unmute dilambangkan dengan  . 

 

 

3.2 Penguatan Sinyal Menggunakan Audio Power Amplifier 

Sinyal audio luaran dari komputer (yang diolah melalui software) masih 

terlalu kecil baik dari segi tegangan maupun dayanya untuk 

mengemudikan sebuah loudspeaker ataupun compression driver pada 

penelitian ini. Untuk itu dibutuhkan suatu audio power amplifier guna 

menguatkan sinyal tersebut. Audio power amplifier yang digunakan pada 

penelitian ini dapat mengeluarkan daya maksimum sebesar 80 Watt, 

dengan komponen utama berupa IC (Integrated Circuit) STK401-120. 

Sinyal luaran dari audio power amplifier ini diperiksa bentuk sinyalnya 

menggunakan osiloskop. 

 

 

Gambar 3.9. Audio power amplifier. 
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Audio power amplifier dengan menggunakan IC ini membutuhkan pencatu 

daya jenis ganda (split power suplly). Dimana terdapat dua buah kutub 

pencatu dan sebuah ground (+Vcc, -Vcc, Gnd). Bentuk sinyal dari pencatu 

daya ini diperiksa dengan osiloskop untuk dinilai apakah pencatu daya ini 

bekerja dengan semestinya atau tidak. 

 

 

Gambar 3.10. Skema rangkaian split power supply. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Rangkaian split power supply. 

 

-Vcc Gnd 

+Vcc 
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Osiloskop 

3.3 Konversi Energi Listrik Menjadi Bunyi  

Sinyal yang dikuatkan oleh audio power amplifier, bentuk energinya masih 

merupakan energi listrik. Compression driver digunakan untuk mengubah 

energi listrik menjadi bunyi.  

 

 

Gambar 3.12. Compression driver 

 

Sinyal masukan pada compression driver akan dihubung jajar (parallel) 

dengan osiloskop agar bisa diobservasi bentuk sinyalnya. 

 

 

3.4 Perancangan Model Sistem Elektronik 

Secara keseluruhan, sistem elektronik dapat digambarkan dengan blok 

diagram berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Blok diagram keseluruhan sistem elektronik. 
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Gambar 3.14. Diagram alir sistem elektronik penelitian 
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3.5 Perancangan Bilik Akustik (Acoustic Chamber) 

Bilik akustik memegang peranan penting pada penelitian ini. Karena di 

bilik inilah proses sonikasi dilakukan. Pemilihan bagian-bagian penyusun 

bilik akustik didasarkan kepada : 

1. Ketahanan bahan agar tidak rusak maupun ikut bergetar terhadap 

intensitas bunyi yang tinggi. 

2. Dapat disterilkan secara kimiawi maupun sinar UV. 

3. Kemudahan untuk dibongkar-pasang (re-assembly) kembali secara 

berulang-ulang. 

4. Dapat meredam bunyi (bunyi dari dalam tidak dapat keluar maupun 

sebaliknya bunyi dari luar tidak dapat masuk ke dalam). 

5. Kemudahan untuk dipindahkan. 

 

Dari beberapa alasan tersebut, maka bagian-bagian bilik akustik tersusun 

dari : 

1. Akuarium berbahan kaca setebal 5 mm. Ukuran 31 x 18 x 24 cm. 

 

 

Gambar 3.15. Akuarium 
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2. Corong bunyi (horn) yang berfungsi sebagai pemfokus bunyi 

audiosonik dari compression driver. Corong bunyi dipilih berdasarkan 

ukuran dan bentuk ulir dari compression driver. 

 

   

                  (a)      (b) 

Gambar 3.16. Corong bunyi. (a).Tampak depan. (b) Tampak samping. 

 

3. Lembaran acrylic dengan ketebalan 3 mm. 

 

 

Gambar 3.17. Lembaran acrylic. 

 

Lembaran acrylic ini dipotong dengan ukuran 29,5 x 16,1 cm. Diberi 

lubang berdiameter 5 mm di beberapa titik guna keperluan pemasangan 

baut dan mur pengunci antara acrylic dengan corong bunyi (horn).  
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Gambar 3.18. Lembaran acrylic yang telah disatukan dengan horn. Tampak baut dan 

mur pengunci di beberapa titik. 

 

4. Mic holder yang berperan sebagai statif untuk menahan posisi tabung 

reaksi yang sedang diberi perlakuan sonikasi. 

 

   

Gambar 3.19. Mic holder. 

 

Pada saat proses sonikasi, tabung reaksi yang berisi suspensi bakteri 

yang akan diberi perlakuan akan dihempitkan pada posisi seperti 

gambar berikut : 
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Gambar 3.20. Tempat menghimpit tabung reaksi (diberi lingkaran merah). 

 

Apabila mic holder terlalu lebar dan tidak dapat menghempit tabung 

reaksi, maka dapat dilapisi dengan lapisan peredam bunyi maupun 

lapisan karet lainnya agar lubang mic holder menyempit dan dapat 

menahan posisi tabung reaksi selama proses sonikasi. 

 

Berikut ini ialah gambar bilik akustik secara keseluruhan : 

 

 

Gambar 3.21. Bilik akustik (acoustic chamber). 
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3.6 Metode Sterilisasi 

Sterilisasi mutlak diperlukan guna menjamin tidak adanya kontaminasi 

dari mikroorganisme lain. Media tumbuh maupun alat bisa menjadi 

sumber kontaminasi utama karena menjadi tempat bertumbuh dan 

berpindahnya mikroorganisme. Sterilisasi pada penelitian ini meliputi : 

1. Menggunakan autoclave. 

2. Menggunakan sinar ultraviolet (UV). 

3. Menggunakan alkohol 70 %. 

 

 

3.6.1 Sterilisasi Menggunakan Sinar UV dan Alkohol 70 % 

Meliputi peralatan yang tidak dimungkinkan untuk diterilisasi 

menggunakan autoclave. Terutama bilik akustik (acoustic chamber) yang 

terdiri dari : 

1. Akuarium. 

2. Compression driver. 

3. Corong (horn) bunyi. 

4. Mic holder. 

 

Ultraviolet (UV) sangat cocok untuk kontrol mikroba (namun, tidak semua 

mikroba).
[164]

 Agar menambah daya hancur terhadap mikroba, sterilisasi 

dengan UV dapat dikombinasikan dengan sterilisasi secara kimiawi. Untuk 

itu digunakanlah alkohol 70 % dengan cara menyemprotkan dan menyeka 
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cairan tersebut pada alat-alat yang ingin disterilkan sebelum lampu UV 

dinyalakan selama 15 menit. 

 

Laminar Air Flow sendiri harus disterilkan sebelum digunakan untuk 

menyeterilkan alat-alat penelitian maupun untuk menginokulasi bakteri. 

Caranya ialah dengan menyeka bagian dalam (work space) menggunakan 

alkohol 70 % kemudian dilakukan proses blower selama 15 menit. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Proses sterilisasi dengan UV di dalam Laminar Air Flow. 
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Gambar 3.23. Diagram alir sterilisasi alat-alat penelitian.
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3.6.2 Sterilisasi Menggunakan Autoclave 

Sesuai dengan prosedur standar sterilisasi pada laboratorium mikrobiologi, 

maka digunakanlah autoclave. Suhu udara pada autoclave dapat mencapai 

121°C dengan tekanan 2 atmosfer. Pada penelitian ini autoclave digunakan 

untuk : 

1. Sterilisasi alat-alat penelitian yang tahan terhadap panas dan tekanan 

udara tinggi, seperti : tabung reaksi, tabung erlenmeyer, tabung durham 

dan cawan petri. 

2. Sterilisasi media biakan. 

 

 

Gambar 3.24. Autoclave 

 

Durasi untuk sterilisasi alat-alat berkisar antara 15 sampai 20 menit, 

sedangkan untuk media biakan sekitar 15 menit. Sebelum dimasukkan 

kedalam autoclave, alat-alat maupun media biakan dibungkus terlebih 

dahulu dengan menggunakan plastik pembungkus. 
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3.7 Pembuatan Media Biakan Bakteri 

Untuk membiakan bakteri, dibutuhkan suatu media biakan buatan. Pada 

penelitian ini, media biakan dibagi menjadi dua jenis : 

1. Media biakan cair, yaitu BGBB (Brilliant Green Bile Broth) dan NB 

(Nutrient Broth). 

2. Media biakan padat, yaitu EMBA (Eosin Methylene Blue Agar) dan 

PCA (Plate Count Agar). 

 

 

3.7.1 Pembuatan Media BGBB (Brilliant Green Bile Broth) 

Media BGBB dibuat sebanyak 50 mL larutan. Berikut ini langkah-langkah 

pembuatan media BGBB : 

1. Serbuk media BGBB ditimbang seberat 2 gram menggunakan neraca 

Ohauss. 

2. Media seberat 2 gram tadi dituang ke dalam tabung Erlenmeyer. 

3. Sebanyak 50 mL aquades ditambahkan. 

4. Larutan tersebut dimasak menggunakan magnetic strirrer sampai 

larutan menjadi homogen. 

5. Menggunakan autoclave, larutan media tersebut disterilkan. 

6. Media siap digunakan ataupun disimpan terlebih dahulu di lemari 

pendingin. 
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3.7.2 Pembuatan Media NB (Nutrient Broth) 

Media NB dibuat sebanyak 50 mL larutan. Berikut ini langkah-langkah 

pembuatan media NB : 

1. Serbuk media NB seberat 0,4 gram ditimbang menggunakan neraca 

Ohauss. 

2. Media seberat 0,4 gram tadi dituang ke dalam tabung Erlenmeyer. 

3. Sebanyak 50 mL aquades diambahkan. 

4. Larutan tersebut dimasak menggunakan magnetic strirrer sampai 

larutan menjadi homogen. 

5. Larutan media tersebut disterilkan menggunakan autoclave. 

6. Media siap digunakan ataupun disimpan terlebih dahulu di lemari 

pendingin. 

 

 

3.7.3 Pembuatan Media EMBA (Eosin Methylene Blue Agar) 

Media EMBA yang dibuat sebanyak 250 mL larutan. Berikut ini langkah-

langkah pembuatan media EMBA : 

1. Serbuk media EMBA seberat 9,375 gram ditimbang menggunakan 

neraca Ohauss. 

2. Media seberat 9,375 gram tadi dituang ke dalam tabung Erlenmeyer. 

3. Sebanyak 250 mL aquades ditambahkan. 

4. Larutan tersebut dimasak menggunakan magnetic strirrer sampai 

larutan menjadi homogen. 

5. Larutan media tersebut disterilkan menggunakan autoclave. 
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6. Media siap digunakan ataupun disimpan terlebih dahulu di lemari 

pendingin. 

 

 

3.7.4 Pembuatan Media PCA (Plate Count Agar) 

Media PCA yang dibuat sebanyak 500 mL larutan. Berikut ini langkah-

langkah pembuatan media PCA : 

1. Serbuk media PCA seberat 8,75 gram ditimbang menggunakan neraca 

Ohauss. 

2. Media seberat 8,75  gram tadi dituang ke dalam tabung Erlenmeyer. 

3. Sebanyak 500 mL aquades ditambahkan. 

4. Larutan tersebut dimasak menggunakan magnetic strirrer sampai 

larutan menjadi homogen. 

5. Larutan media tersebut diterilkan menggunakan autoclave. 

6. Media siap digunakan ataupun disimpan terlebih dahulu di lemari 

pendingin. 

 

 

3.8 Pengumpulan Spesimen 

Telah diketahui sebelumnya bahwa E. coli paling mudah ditemukan pada 

limbah ekskresi manusia. Jadi pengambilan specimen E. coli pada 

penelitian ini diambil dari air yang terdapat pada lubang WC di beberapa 

tempat sekitar Universitas Lampung. Berikut langkah-langkah 

pengambilan spesimen : 
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1. Contoh air diambil menggunakan mikropipet beserta mikrotipnya. 

2. Contoh air diisikan ke dalam tabung reaksi yang telah disterilkan. 

 

Untuk banyaknya volume air berisi spesimen diperkirakan saja banyaknya 

sesuai kebutuhan. 

 

 

Gambar 3.25. Sampel air WC 

 

 

3.9 Inokulasi Bakteri 

Setelah contoh air dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah diinokulasikan 

(kultur bakteri diproduksi). Dalam suatu sampel air, belum tentu hanya 

terdapat satu spesies bakteri. E. coli termasuk bakteri coliform, seperti pula 

Salmonella sp. Ciri khas bakteri coliform ialah dapat memfermentasi 

laktosa untuk menghasilkan gas dan asam pada suhu sekitar 35°C sampai 

37°C. Karena itu digunakanlah media cair selektif berupa BGBB untuk 

deteksi awal bakteri coliform. Berikut langkah-langkah pengujiannya : 
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1. Sebanyak 10 mL media cair BGBB disiapkan dalam tabung reaksi. 

2. Tabung Durham steril dimasukkan ke dalam tabung reaksi tersebut. 

3. Sebanyak 1 mL sampel air diisikan ke dalam tabung reaksi. 

4. Tabung reaksi ditutup dengan kasa penutup atau lembaran aluminium 

yang steril. 

5. Diinkubasi selama 24 jam. 

6. Setelah diinkubasi, dilihat apakah terbentuk gas pada tabung Durham 

disertai media BGBB menjadi lebih keruh. Jika terbentuk gas, berarti 

positif terdapat bakteri coliform. 

 

 

Gambar 3.26. BGBB (+)  
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3.10 Inkubasi Bakteri 

Pada penelitian ini, proses inkubasi bakteri menggunakan inkubator yang 

terdapat di laboratorium mikrobiologi FMIPA Universitas Lampung. 

Inkubator diatur pada suhu konstan 37°C dimana E. coli dapat tumbuh 

dengan baik pada suhu tersebut. 

 

 

Gambar 3.27. Inkubator 

 

 

3.11 Isolasi Bakteri 

Kultur bakteri coliform dari hasil inokulasi tadi belum merupakan spesies 

tunggal E. coli. Dalam kultur bakteri tersebut masih dimungkinkan 

terdapat bakteri coliform lain, seperti Salmonella sp. Untuk mendapatkan 

kultur murni E. coli dilakukanlah isolasi bakteri menggunakan media 

biakan padat yang selektif, yaitu EMBA. Berikut langkah-langkah isolasi 

bakteri : 
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1. Media biakan EMBA steril disiapkan pada cawan petri. 

2. Laminar Air Flow dioperasikan (disterilkan sebelumnya). 

3. BGBB (+) tadi, media EMBA, jarum ose bulat, Bunsen, alkohol 

dimasukkan ke dalam workspace pada Laminar Air Flow. 

4. Jarum ose disterilkan dengan membakarnya menggunakan Bunsen 

dan alkohol. 

5. Sampel bakteri coliform pada media cair BGBB (+) diambil. Caranya 

dengan jarum ose dicelupkan ke media cair BGBB (+). 

6. Teknik streak quadrant dilakukan pada media padat EMBA. 

7. Hasil streak quadrant EMBA pada cawan petri tadi diinkubasi ke 

dalam inkubator selama 24 jam. 

8. Setelah diinkubasi, dilihat apakah terdapat koloni bakteri berwarna 

metalik kehijauan yang dapat dipastikan itu merupakan koloni E. coli. 

 

                   

Gambar 3.28. Koloni E. coli pada media EMBA. 
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3.12 Inspeksi Bakteri Dengan Teknik Pewarnaan Gram (Gram-staining) 

Telah diketahui bahwa E. coli termasuk ke dalam bakteri dengan dinding 

sel gram-negatif. Guna lebih meyakinkan bahwa bakteri yang telah 

diisolasi sebelumnya ialah E. coli, maka teknik pewarnaan Gram (Gram-

staining) dilakukan. Berikut langkah-langkahnya : 

1. Sampel E. coli dari koloni terpisah diambil menggunakan jarum ose 

steril. 

2. Sampel tersebut dioleskan setipis mungkin pada kaca preparat 

mikroskop. 

3. Sampel pada kaca preparat difiksasi dengan cara melewatkan (bukan 

membakar) sebanyak lima kali di atas api Bunsen. 

4. Kaca preparat dibubuhi larutan kristal violet selama 30 detik, 

kemudian dengan aquades dibilas selama 2 detik. 

5. Kaca preparat dibubuhi larutan iodine selama 1 menit, kemudian 

dengan aquades dibilas selama 2 detik. 

6. Kaca preparat dibubuhi alkohol 95% selama 10 sampai 30 detik, 

kemudian dengan aquades dibilas selama 2 detik. 

7. Kaca preparat dibubuhi larutan safranin selama 30 sampai 60 detik, 

kemudian dengan aquades dibilas dan dikeringkan. 

8. Kaca preparat dikeringkan menggunakan tisu. Caranya cukup 

ditempelkan saja (jangan diseka). 

9. Setelah kering, maka bisa diamati menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran lensa objektif sebesar 40x. Minyak immersi digunakan 

untuk menambah perbesaran objek yang diamati. 
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Gambar 3.29. Fiksasi sampel bakteri. 

 

  

Gambar 3.30. Proses pewarnaan Gram. 

 

Ketika diamati menggunakan mikroskop, E. coli akan Nampak berwarna 

kemerahan karena merupakan bakteri dengan dinding sel Gram-negatif. 

 

 

Gambar 3.31. E. coli yang terwarnai. 
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3.13 Metode Sonikasi Pada Bakteri 

Cara pemberian bunyi audiosonik terhadap sampel suspensi bakteri 

diadopsi dari metode yang pernah dilakukan di Universitas Indonesia dan 

Universitas Malaysia Sabah, dengan beberapa parameter yang diubah. 

Proses sonikasi dilakukan di dalam laminar air flow guna menjamin 

lingkungan yang steril. Berikut ini langkah-langkah proses sonikasi pada 

penelitian ini : 

 

 

3.13.1 Persiapan Sebelum Sonikasi 

Sebelum proses sonikasi dimulai, perlu dipersiapkan beberapa hal guna 

menjamin kelancaran dan keterurutan. 

1. Laminar air flow diterilkan. 

2. Pembakar Bunsen dinyalakan di sekitar daerah kerja laminar air flow. 

3. Bilik akustik (acoustic chamber) yang telah steril dimasukkan ke 

dalam laminar air flow. 

4. Software pembangkit sinyal, Daqarta for Windows disiapkan. 

Parameter-parameter sinyal diatur, yaitu frekuensi, bentuk sinyal, dan 

pemodulasiannya guna mendapatkan bentuk sinyal yang diinginkan. 

5. Jika parameter telah diatur, maka terlebih dahulu di-mute-kan. Agar 

compression driver tidak berbunyi sebelum tabung reaksi berisi 

suspensi bakteri dimasukan ke dalam bilik akustik.  

6. Audio power amplifier dihidupkan. 

7. Biakan murni E.coli pada tabung Erlenmeyer 100 mL disiapkan. 
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8. 4 buah tabung reaksi steril disiapkan, dimana masing-masing diberi 

label sebagai berikut : 

1. Tabung untuk frekuensi 3,5 kHz diberi label “A”. 

2. Tabung untuk frekuensi 7 kHz diberi label “B”. 

3. Tabung untuk frekuensi 10,5 kHz diberi label “C”. 

4. Tabung untuk frekuensi 14 kHz diberi label “D”. 

9. Tiap-tiap tabung reaksi tadi diisikan suspensi biakan murni E. coli 

sebanyak 1 mL menggunakan mikoipipet. 

 

 

 

Gambar 3.32. Ilustrasi pembagian dan pelabelan biakan murni. 

 

 

3.13.2 Perlakuan Sonikasi 

Perlakuan sonikasi dimulai dari tabung “A” dan diakhiri pada tabung “D”. 

Perlakuan dilakukan secara berurutan dan bergantian. Berikut ini langkah-

langkah saat proses sonikasi dilakukan : 

Biakan murni 

E. coli 

A     B          C     D 
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1. Bilik akustik dibuka. 

2. Mic holder diposisikan tepat berada di tengah-tengah akuarium 

(dengan tujuan agar tabung reaksi nantinya tepat berada di bawah 

lubang horn). 

3. Tabung reaksi berisi suspensi bakteri dijepitkan pada mic holder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33. Posisi tabung reaksi saat proses sonikasi. 

 

4. Bilik akustik ditutup kembali. 

5. Kabel jalur luaran (output) audio power amplifier disambungkan ke 

compression driver. 

6. Software Daqarta for Windows diaktifkan (unmute) selama 10 detik. 

7. Setelah 10 detik, software kembali dinon-aktifkan (mute). 

8. Tabung reaksi berisi suspensi bakteri yang telah disonikasi tadi 

dikeluarkan dan diletakkan pada rak tabung reaksi. 

9. Proses yang sama diulangi hingga tabung terakhir (tabung “D”). 

Compression 

driver 

Tabung reaksi 

berisi suspensi 

bakteri 
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3.14 Pengenceran Suspensi Bakteri 

Setelah keempat buah tabung berisi suspensi bakteri tadi disonikasi, maka 

perlu dilakukan proses pengenceran (dilution). Tujuannya ialah 

menghindari jumlah koloni bakteri yang TBUD / TMTC (terlalu banyak 

untuk dihitung / too much to count). Berikut ini langkah-langkahnya : 

1. 10 buah tabung reaksi disiapkan, dimana setiap tabung telah diisikan 

larutan pengencer (akuades + NaCl) sebanyak 9 mL. 

2. Pada tiap-tiap tabung reaksi diberi label tingkat pengenceran, dimulai 

dari tabung pertama (10
-1

 atau “A1”), tabung kedua (10
-2

 atau “A2”), 

dan seterusnya hingga tabung kesepuluh (10
-10

 atau “A10”). 

3. Suspensi bakteri E. coli dari tabung “A” yang telah disonikasi 

disiapkan. 

4. Sebanyak 9 mL larutan pengencer (akuades + NaCl) diisikan ke dalam 

tabung “A”. Untuk selanjutnya, tabung ini diberi label “A0” yang 

berguna sebagai sampel kontrol koloni dari suspensi bakteri tabung 

“A” (sonikasi 3500 Hz). 

5. Tabung “A0” digojlok menggunakan vortex mixer. 

 

 

 

 

      (Larutan pengencer)      ( “A”)               (“A0”) 

Gambar 3.34. Pengenceran “A” menjadi “A0” 

 

10 mL 1 mL 9 mL 
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6. Sampel suspensi dari tabung “A0” diambil sebanyak 1 mL 

menggunakan mikropipet. 

7. Tabung “A1” digojlok menggunakan vortex mixer. 

8. Siklus seperti ini (dari poin 5 sampai 7) terus dilakukan hingga tabung 

reaksi kesepuluh (10
-10

). Dimana untuk tiap pergantian tabung, 

mikrotip juga diganti dengan yang baru. 

 

 

  

 

                     (“A0”)   (Larutan pengencer)  ( “A1”)  ( Larutan pengencer)  (“A2”)           

Gambar 3.35. Siklus pengenceran. 

 

9. Prosedur yang sama dilakukan juga untuk tabung “B”, “C”, dan “D”. 

10. Ujung (tip) mikropipet harus selalu diganti tiap kali ingin 

memasukkan larutan baru, baik itu larutan pengencer maupun 

suspensi bakteri. 

 

3.15 Metode Pour Plate  

Setelah keempat tabung bersuspensi bakteri diencerkan, maka selanjutnya 

ialah melakukan inokulasi terhadap sampel-sampel tersebut. Pada 

penelitian ini, sampel yang diinokulasi yaitu : 

1. Sampel kontrol koloni “A” (3,5 kHz) beserta lima buah sampel yang 

diencerkan, yaitu : “A5”, “A6”, “A7”, “A8”, dan “A9”. 

. . . seterusnya 
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2. Sampel kontrol koloni “B” (7 kHz) beserta lima buah sampel yang 

diencerkan, yaitu : “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, dan “B9”. 

3. Sampel kontrol koloni “C” (10,5 kHz) beserta lima buah sampel yang 

diencerkan, yaitu : “C5”, “C6”, “C7”, “C8”, dan “C9”. 

4. Sampel kontrol koloni “D” (3,5 kHz) beserta lima buah sampel yang 

diencerkan, yaitu : “D5”, “D6”, “D7”, “D8”, dan “D9”. 

 

Seluruh kegiatan metode pour plate dilakukan dalam laminar air flow 

dengan alat bantu maupun media biakan yang telah disterilkan 

sebelumnya. Berikut ini ialah langkah-langkah dalam melakukan metode 

pour plate : 

1. Media PCA (plate count agar) di dalam tabung Erlenmeyer 500 mL 

disiapkan. 

2. Cawan petri disiapkan dan dilabeli sesuai dengan sampel bakteri dari 

tabung reaksi yang akan dituang (pouring), misal : cawan petri 

dilabeli “A0” untuk inokulasi sampel dari tabung reaksi “A0”. 

3. Sebanyak 1 mL sampel dari tabung “A0” diambil menggunakan 

mikropipet. 

4. Sampel sebanyak 1 mL dari tabung “A0” tadi diisikan ke cawan petri 

yang berlabelkan “A0”. 

5. Media PCA dituang ke cawan “A0” yang sebelumnya telah diisikan 

sampel 1mL tadi. Banyaknya hingga setengah cawan petri terisi media 

PCA. 
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6. Cawan “A0” digoyangkan secara halus membentuk angka delapan 

agar media PCA dan sampel bakteri tercampur secara merata. 

7. Semua sampel diberi perlakuan yang sama.  

8. Setelah semua sampel dituang dengan media PCA, maka seluruh 

sampel tersebut siap untuk diinkubasi selama 24 jam di dalam 

inkubator. 

 

 

3.16 Peremajaan Bakteri 

Telah diketahui bahwa E. coli memasuki fase pertumbuhan stasioner yaitu 

12 jam dari dimulainya waktu inokulasi. Guna menjamin bahwa sampel 

bakteri yang dipakai untuk keperluan penelitian selalu dalam keadaan baik, 

maka perlu dilakukan peremajaan setiap harinya. Karena apabila E. coli 

telah masuk ke dalam fasa kematian, kemungkinan untuk dinokulasikan 

ulang akan sangat kecil sekali. Berikut ini langkah-langkah dalam 

melakukan peremajaan bakteri : 

1. Biakan murni dari tabung Erlenmeyer yang sebelumnya digunakan 

untuk sonikasi disiapkan. 

2. Media EMBA disiapkan pada tabung miring. Jika sudah dipastikan 

bahwa biakkan benar-benar murni E. coli, maka bisa menggunakan 

media lain seperti MacConkey ataupun PCA. 

3. Jarum ose bundar yang steril dicelupkan beberapa kali pada tabung 

Erlenmeyer yang berisi biakan murni E. coli. 
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4. Jarum ose bundar yang telah membawa biakan murni tadi digoreskan 

pada media tabung miring. 

5. Media tabung miring diinkubasi bersamaan dengan inkubasi sampel-

sampel bakteri sonikasi. 

 

 

3.17 Penghitungan Koloni Bakteri 

Setelah diinkubasi, maka koloni bakteri hasil sonikasi yang tumbuh pada 

media PCA akan dihitung guna mengetahui jumlah koloninya. Metode 

hitung yang dipakai pada penelitian ini ialah total plate count dengan 

menggunakan colony counter sebagai instrumen bantu untuk 

mengobservasi dan menghitung. 

 

 

Gambar 3.36. Colony counter. 
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3.18 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu : 

1. Laboratorium Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

2. Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

 

Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan dari Juli 2014 sampai 

dengan Desember 2014. 


