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KATA PENGANTAR 

 
Buku/Diktat petunjuk praktikum Mikrobiologi ini disusun dengan maksud dan tujuan 

membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktikum Mikrobiologi Dasar. Keahlian dan 

keterampilan kerja di laboratorium sangat membantu dalam memahami teori yang telah 

diperoleh di kuliah sehingga dapat tercipta korelasi yang saling membangun antara teori 

dengan kenyataan. 

Diktat praktikum ini disusun rinci dan sistematis, dilengkapi dengan gambar 

sehingga memudahkan praktikan memahami dan mempersiapkan diri sebelum melakukan 

kegiatan praktikum. Materi yang disajikan dalam diktat ini mencakup teknik dasar yang  

lazim dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi pada umumnya. Harapan kami, buku ini dapat 

bermanfaat bagi praktikan mikrobiologi dasar serta bagi mahasiswa yang memerlukannya. 

Segala kritik dan saran yang bersifat membangun tentang isi buku ini sangat dihargai demi 

perbaikan kualitas lebih lanjut. 

 

 
Kendari, Februari 2019 

 
 
 

Tim Penyusun 



TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 
Untuk menjaga keamanan : 

1. Praktikan harus telah mengenakan jas lab saat memasuki laboratorium dan bekerja 

dengan peralatan di laboratorium untuk menghindari kontaminasi dan terkena khemikalia 

2. Dilarang keras makan, merokok dan minum di laboratorium 

3. Sebelum dan sesudah bekerja, meja praktikum dibersihkan dengan desinfektan 

4. Praktikan berambut panjang harus mengikat rambutnya sedemikian rupa sehingga 

tidak mengganggu kerja dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan 

5. Pengambilan kultur cair atau suspensi dan khemikal harus menggunakan pipet 

dengan bantuan filler atau menggunakan mikropipet. 

6. Dilarang membuang biakan sisa atau habis pakai dan pewarna sisa disembarang 

tempat. Bahan tersebut harus dibuang di tempat yang telah disediakan oleh asisten. 

7. Laporkan segera jika terjadi kecelakaan seperti kebakaran, biakan tumpah ada 

yang menelan bahan kimia, atau biakan kepada asisten 

8. Jika menggunakan jarum inokulum, ujung jarum dibakar sampai memijar sesudah 

dan sebelum bekerja menggunakan alat ini 

9. Sebelum meninggalkan laboratorium disarankan untuk mencuci tangan dengan 

seksama. Untuk kelancaran praktikum : 

1. Praktikan diwajibkan memakai jas laboratorium sebelum memasuki laboratorium 

dan dilepas di luar laboratorium. 

2. Praktikan wajib memakai sepatu pada saat praktikum. 

3. Praktikan dilarang berbicara yang tidak perlu dan membuat gaduh 

4. Memakai pakaian yang sopan pada saat praktikum (baju berkrah untuk laki-laki) 

5. Praktikan yang datang terlambat lebih dari 10 menit mengganti di akhir acara. 

6. Praktikan yang datang terlambat lebih dari 20 menit maka wajib inhal. 

7. Kuis/respon akan dilaksanakan pada awal acara sebelum memulai praktikum 

untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dicapai. 

8. Inhal kuis/respon akan diadakan satu kali dan nilai yang diambil adalah nilai terbaik. 

9. Bagi praktikan yang akan berpindah jadwal praktikum harus seizin koordinator 

praktikum mikrobiologi dengan menyerahkan surat pengantar paling lambat dua 

hari berikutnya. 

10. Praktikan yang tidak hadir praktikum (absen), maka disarankan ikut inhal praktikum, di 

mana harus membayar untuk mengganti biaya praktikum dan tenaga asisten 

11. Praktikan akan dinilai keterampilannya selama praktikum oleh asisten 

12. Praktikan yang tidak mengikuti asistensi tanpa keterangan tidak mendapatkan 

nilai pretest, tapi jika ada izin tertulis maka dapat mengikuti pretest susulan. 

13. Praktikan yang tidak mengikuti pengamatan harus mengikuti pengamatan susulan. 

14. Laporan harus dibawa saat masuk pada praktikum sebagai syarat masuk. 

15. Praktikan yang tidak membawa laporan karena tertinggal, tetap diizinkan 

mengikuti praktikum tetapi harus mengambil laporan yang tertinggal pada hari itu 

juga dan menyerahkkannya ke asisten. 

16. Aturan-aturan / tata tertib yang belum tercantum akan diputuskan kemudian. 



PENGENALAN ALAT 
 
Kompetensi : Mahasiswa mengenal dan mengetahui fungsi dari tiap-tiap alat 

 
Peralatan yang digunakan pada laboratorium mikrobiologi hampir sama dengan 

peralatan yang umumnya digunakan di laboratorium kimia yaitu berupa alat-alat gelas 

antara lain tabung reaksi, cawan petri, pipet ukur, pipet volumetrik, labu ukur, labu didih, 

labu erlenmeyer, gelas piala, pH meter, gelas arloji, termometer, botol tetes, pembakar 

spiritus, kaki dengan kawat asbes dan rak tabung. 

 
Berikut daftar alat-alat mikrobiologi yang perlu dikenal: 

Alat-alat elektrik 

Mikroskop cahaya 

Mikroskop stereo 

Autoklaf elektrik 

Incubator 

Hot plate & stirrer 

Colony counter 

Biological Safety Cabinet (BSC) 

Mikropipet 

Alat-alat gelas dan keramik 

Cawan Petri 

Pipet ukur 

Pipet tetes 

Tabung 

reaksi 

Labu Erlenmeyer 

Glass beads 

Mortar & pestle 

Beaker glass 

Buncen burner 

Gelas ukur 

Batang L / Drugalsky 

Tabung durham 

Alat-alat non gelas 

Jarum inokulum / ose 

Pinset 

Rubber bulb 

pH meter universal 



MEDIA PERTUMBUHAN 

 
Kompetensi : Mahasiswa dapat membuat media pertumbuhan Nutrient Agar dan Potato 

Dextrose Agar 

 
Pengertian dan Fungsi 

Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat 

makanan (nutrisi) yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme 

memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun 

komponen sel. Dengan media pertumbuhan dapat dilakukan isolasi mikroorganisme menjadi 

kultur murni dan juga memanipulasi komposisi media pertumbuhannya. 

Macam-Macam Media Pertumbuhan 

1. Medium berdasarkan sifat fisik 

Medium padat 

Medium setengah padat 

Medium cair 

2. Medium berdasarkan 

komposisi Medium sintesis 

Medium semi sintesis 

Medium non sintesis 

3. Medium berdasarkan 

tujuan Media untuk 

isolasi 

Media selektif/penghambat 

Media diperkaya (enrichment) 

Media untuk peremajaan kultur 

Media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik. 

Media untuk karakterisasi bakteri 

Media diferensial 

 
Pembuatan Nutrient Agar dan Nutrient Broth 

 
Pembuatan Nutrient Agar 

Timbang komponen medium dengan menggunakan timbangan analitis untuk volume 

yang diinginkan sesuai dengan komposisi berikut: 

Beef extract 3 g 

Peptone 5 g 

Agar 15 g 



Akuades s.d 1000 ml 

Akuades sebanyak 100 ml dibagi menjadi dua satu bagian untuk melarutkan Beef 

extract dan peptone dan sebagian lagi untuk melarutkan agar. Sebaiknya air untuk 

melarutkan agar lebih banyak 

Larutkan agar pada sebagian air tersebut dengan mengaduk secara konstan dan diberi 

panas. Dapat menggunakan kompor gas atau hot plate stirrer (jangan sampai 
overheat, karena akan terbentuk busa dan memuai sehingga tumpah). 

Sementara itu sebagian akuades digunakan untuk melarutkan peptone dan beef 

extract, cukup dengan pengadukan. 

Setelah keduanya larut, larutan dituangkan ke larutan agar dan diaduk sampai homogen. 

Kemudian pH media diukur dengan mencelupkan kertas pH indikator. Jika pH tidak netral 

maka dapat ditambahkan HCl/NaOH. 

Setelah itu media dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan disterilisasi dengan autoklaf. 

Tuang media steril ke cawan petri steril secara aseptis. Jika diinginkan media tegak atau 

miring pada point ke 5, media langsung dituang ke tabung kemudian disterilisasi. 

Pembuatan Nutrient Broth 

 
Komposisi untuk media NB sama dengan NA tetapi tidak memakai agar sebagai pemadat. 
Proses pembuatannyapun lebih sederhana, tinggal melarutkan peptone dan beef extract 
kemudian ditampung dalam labu Erlenmeyer atau tabung reaksi dan siap disterilisasi. 
Proses pembuatan ini tidak memerlukan panas, peptone dan beef extract akan mudah larut 
sempurna pada air suhu kamar jika diaduk 

 
Pembuatan Potato Dextrose Agar (PDA) 

Timbang komponen media dengan menggunakan timbangan analitis untuk volume 

yang diinginkan sesuai dengan komposisi berikut: 

Potato/kentang 3 g 

Peptone 5 g 

Agar 15 g 

Akuades s.d 1000 ml 

(sebelum ditimbang, sebaiknya kentang dikupas dan diiris kecil-kecil) 

Rebus kentang dalam sebagian akuades tadi selama 1-3 jam sampai lunak, kemudian 

diambil ekstraknya dengan menyaring dan memerasnya menggunakan kertas saring 

lalu ditampung di Beaker glass baru. 

Agar dilarutkan dengan Hot Plate Stirrer dalam 50 ml akuades lalu setelah larut 

dapat ditambahkan dekstrosa dan dihomogenkan lagi. 

Setelah semua larut, ekstrak kentang dan agar-dekstrosa dicampur dan 

dihomogenkan. Atur pH media menjadi 5-6 dengan meneteskan HCl/NaOH. 

Media dituang ke dalam Erlenmeyer atau ke tabung reaksi kemudian siap 

untuk disterilisasi. 



STERILISASI 
 
Kompetensi : Mahasiswa mengetahui sterilisasi dengan autoklaf, filtrasi, tyndalisasi 

mahasiswa dapat melakukan kerja aseptis 
 

Pengertian 

Sterilisasi yaitu proses atau kegiatan membebaskan suatu bahan atau benda dari semua 
bentuk kehidupan, terutama mikroorganisme. 

 

Macam-macam sterilisasi 

Pada prinsipnya sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara 
mekanik, fisik dan kimiawi. 

1. Sterilisai secara mekanik (filtrasi) menggunakan suatu saringan yang berpori sangat 
kecil (0.22mikron atau 0.45 mikrob) sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. 
Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misal nya larutan enzim 
dan antibiotik. 

2. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan & penyinaran. 

Pemanasan 

a. Pemijaran (dengan api langsung): membakar alat pada api secara langsung, 
contoh alat : jarum inokulum, pinset, batang L, dll. 

b. Panas kering: sterilisasi dengan oven kira-kira 60-1800C. Sterilisasi panas 
kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca misalnya erlenmeyer, tabung 
reaksi dll. 

c. Uap air panas: konsep ini mirip dengan mengukus. Bahan yang mengandung air 
lebih tepat menggungakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. 

d. Uap air panas bertekanan : menggunalkan 

autoklaf Penyinaran dengan UV 

Sinar Ultra Violet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk 
membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior Safety Cabinet 
dengan disinari lampu UV 

3. Sterilisaisi secara kimiawi biasanya menggunakan senyawa desinfektan antara lain alkohol. 
 

Prinsip cara kerja autoklaf 
Seperti yang telah dijelaskan sebagian pada bab pengenalan alat, autoklaf adalah alat untuk 
memsterilkan berbagai macam alat & bahan yang menggunakan tekanan 15 psi (2 atm) dan 

suhu  1210C.  Untuk  cara  kerja  penggunaan  autoklaf  telah  disampaikan  di  depan.  Suhu  
dan tekanan tinggi yang diberikan kepada alat dan media yang disterilisasi memberikan 
kekuatan yang lebih besar untuk membunuh sel dibanding dengan udara panas. Biasanya 

untuk mesterilkan media digunakan suhu 1210C dan tekanan 15 lb/in2  (SI = 103,4 Kpa) 

selama 15 menit.  Alasan  digunakan  suhu  1210C  atau  249,8  0F  adalah  karena  air  
mendidih  pada  suhu tersebut jika digunakan tekanan 15 psi. Untuk tekanan 0 psi pada 
ketinggian di permukaan laut (sea level) air mendidih pada suhu 1000C, sedangkan untuk 
autoklaf yang diletakkan di ketinggian sama, menggunakan tekanan 15 psi maka air akan 
memdididh pada suhu 1210C. Ingat kejadian ini hanya berlaku untuk sea level, jika 
dilaboratorium terletak pada ketinggian tertentu, maka pengaturan tekanan perlu disetting 
ulang. Misalnya autoklaf diletakkan pada ketinggian 2700 kaki dpl, maka tekanan dinaikkan 
menjadi 20 psi supaya tercapai suhu 1210C untuk mendidihkan air. Semua bentuk 
kehidupan akan mati jika dididihkan pada suhu 1210C dan tekanan 15 psi selama 15 menit. 
Pada saat sumber panas dinyalakan, air dalam autoklaf lama kelamaan akan mendidih dan 
uap air yang terbentuk mendesak udara yang mengisi autoklaf. Setelah semua udara dalam 



autoklaf diganti dengan uap air, katup uap/udara ditutup sehingga tekanan udara dalam 
autoklaf naik. Pada saat tercapai tekanan dan suhu yang sesuai, maka proses sterilisasi 
dimulai dan timer mulai menghitung waktu mundur. Setelah proses sterilisasi selesai, 
sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan hingga mencapai 0 psi. 
Autoklaf tidak boleh dibuka sebelum tekanan mencapai 0 psi. 

 

Sterilisasi dengan udara panas (Dry heat sterilization) 

Sterilisasi dengan metode ini biasanya digunakan untuk peralatan gelas seperti cawan petri, 
pipet ukur dan labu erlenmyer. Alat gelas yang disterilisasi dengan udara panas tidak akan 
timbul kondensasi sehingga tidak ada tetes air (embun) didalam alat gelas. 

Bungkus alat-alat gelas dengan kertas payung atau aluminium foil 

Atur pengatur suhu oven menjadi 1800C dan alat disterilkan selama 2-3 jam. 
 

Prinsip kerja Biological Saferty Cabinet 

Biological Safety Cabinet merupakan kabinet kerja yang sterilkan untuk kerja mikrobiologi. 
BSC memiliki suatu pengatur aliran udara yang menciptakan aliran udara kotor 
(dimungkinkan ada kontaminan) untuk disaring dan diresirkulasi melalui filter. 
BSC juga disebut biosafety hood, dan juga dikenal dengan Laminar flow hood atau Class II 
vertical flow cabinet yang menyediakan alat filtrasi dan aliran udara yang bersirkulasi 
didalam ruang kerja. Aliran udara diatur untuk menghambat udara luar masuk dan udara di 
dalam keluar, untuk mencegah kontaminasi dari luar dan pencemaran bakteri dari ruang 
BSC. Udara yang keluar disaring melewati penyaring sehingga sel-sel yang berbahaya tidak 
lepas keluar ke ruangan lain. 



ISOLASI MIKROORGANISME 

 
Kompetensi: Mahasiswa dapat memisahkan mikroba dari campurannya sehingga didapat 

kultur murni. 
 

Pengertian 

Di alam populasi mikroba tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, tetapi terdiri dari  
campuran berbagai macam sel. Di dalam laboratorium populasi bakteri inidapat diisolasi 
menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat dan 
kemampuan biokimiawinya. 

 

Teknik Pengambilan Sampel 
Sebelum melakukan isolasi terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel. Berikut 
merupakan prosedur pengambilan sampel. 

 

1. Sampel tanah 
Jika mikroorganisme yang diinginkan kemungkinan berada di dalam tanah, maka cara 
pengambilannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Misal jika yang diinginkan 
mikroorganisma rhizosfer maka sampel diambil dari sekitar perakaran dekat permukaan 
hingga ujung perakaran. 

 

2. Sampel air 

Pengambilan sampel air bergantung kepada keadaan air itu sendiri. Jika beerasal dari air 
sungai yang mengalir maka botol dicelupkan miring dengan bibir botol melawan arus air. 
Bila pengambilan sampel dilakukan pada air yang tenang, botol dapat dicelupkan dengan 
tali, jika ingin mengambil sampel dari air keran maka sebelumya keran dialirkan dulu 
beberapa saat dan mulut kran dibakar. 

 
Isolasi Dengan Cara Pengenceran (Dilution) 

 

1. Teknik Preparasi Suspensi 

Sampel yang telah diambil kemudian disuspensikan dalam akuades steril. Tujuan dari 
teknik ini pada prinsipnya adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya 
ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Macam-macam preparasi 
bergantung kepada bentuk sampel : 
a. Swab (ulas), dilakukan menggunakan cotton bud steril pada sampel yang memiliki 

permukaan luas dan pada umumnya sulit dipindahkan atau sesuatu pada benda 
tersebut. Contohnya adalah meja, batu, batang kayu dll. Caranya dengan 
mengusapkan cotton bud memutar sehingga seluruh permukaan kapas dari cotton bud 
kontak dengan permukaan sampel. Swab akan lebih baik jika cotton bud dicelupkan 
terlebih dahulu ke dalam larutan atraktan semisal pepton water. 

b.  Rinse (bilas) ditujukan untuk melarutkan sel-sel mikroba yang menempel pada 
permukaan substrat yang luas tapi relatif berukuran kecil, misalnya daun bunga dll. 
Rinse merupakan prosedur kerja dengan mencelupkan sampel ke dalam akuades  
dengan perbandingan 1 : 9 (w/v). Contohnya sampel daun diambil dan ditimbang 5 g 
kemudian dibilas dengan akuades 45 ml yang terdapat dalam beaker glass. 

c. Maseration (pengancuran), sampel yang berbentuk padat dapat ditumbuk dengan 
mortar dan pestle sehingga mikroba yang ada dipermukaan atau di dalam dapat 
terlepas kemudian dilarutkan ke dalam air. Contoh sampelnya antar alain bakso, biji, 
buah dll. 



Perbandingan antar berat sampel dengan pengenceran pertama adalah 1 : 9 (w/v). 
Untuk sampel dari tanh tak perlu dimaserasi 

 

2. Teknik Pengenceran Bertingkat 

Tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba 
yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat 
pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan 
perbandingan 1 : 9 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya, sehingga 
pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisma dari pengenceran 
sebelumnya. 

 

Cara Kerja : 

a. Sampel yang mengandung bakteri dimasukan ke dalam tabung pengenceran pertama 
(1/10 atau 10-1) secara aseptis (dari preparasi suspensi). Perbandingan berat sampel 
dengan volume tabung pertama adalah 1 : 9 dan ingat akuades yang digunakan jika 
memakai teknik rinse dan swab sudah termasuk pengencer 10-1. Setelah sampel 
masuk lalu dilarutkan dengan mengocoknya (pengocokan yang benar dapat dilihat 
pada gambar disamping) 

b. Diambil 1 ml dari tabung 10-1 dengan pipet ukur kemudian dipindahkan ke tabung 10-2 
secara aseptis kemudian dikocok dengan membenturkan tabung ke telapak tangan 
sampai homogen. Pemindahan dilanjutkan hingga tabung pengenceran terakhir 
dengan cara yang sama, hal yang perlu diingat bahwa pipet ukur yang digunakan 
harus selalu diganti, artinya setiap tingkat pengenceran digunakan pipet ukur steril 
yang berbeda/baru. Prinsipnya bahwa pipet tidak perlu diganti jika memindahkan 
cairan dari sumber yang sama. 

 

3. Teknik Penanaman 

a. Teknik penanaman dari suspensi 
Teknik penanaman ini merupakan lajutan dari pengenceran bertingkat. Pengambilan 
suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja tapi biasanya untuk tujuan isolasi 
(mendapatkan koloni tunggal) diambil beberapa tabung pengenceran terakhir. 

a.1. Spread Plate (agar tabur ulas) 

Spread plate adalah teknik menanam dengan menyebarkan suspensi bakteri di 
permukaan agar diperoleh kultur murni. Adapun prosedur kerja yang dapat 
dilakukan adalah sebagai berikut : 

Ambil suspensi cairan senamyak 0,1 ml dengan pipet ukur kemudian teteskan 

diatas permukaan agar yang telah memadat. 

Batang L atau batang drugal diambil kemudian disemprot alkohol dan dibakar 

diatas bunsen beberapa saat, kemudian didinginkan dan ditunggu beberapa 

detik. 

Kemudian disebarkan dengan menggosokannya pada permukaan agar 

supaya tetesan suspensi merata, penyebaran akan lebih efektif bila cawan ikut 

diputar. Hal yang perlu diingat bahwa batang L yang terlalu panas dapat 

menyebabkan sel-sel mikroorganisme dapat mati karena panas. 

a.2. Pour Plate (agar tuang) 
Teknik ini memerlukan agar yang belum padat (>45oC) untuk dituang bersama 
suspensi bakteri ke dalam cawan petri lalu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan 
memadat. Hal ini akan menyebarkan sel-sel bakteri tidak hanya pada permukaan 
agar saja melainkan sel terendam agar (di dalam agar) sehingga terdapat sel 
yang 



tumbuh dipermukaan agar yang kaya O2 dan ada yang tumbuh di dalam agar 
yang tidak banyak begitu banyak mengandung oksigen. Adapun prosedur kerja 
yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Siapkan cawan steril, tabung pengenceran yang akan ditanam dan media 

padat yang masih cair (>45oC) 

Teteskan 1 ml secara aseptis.suspensi sel kedalam cawan kosong 

Tuangkan media yang masih cair ke cawan kemudian putar cawan untuk 

menghomogenkan suspensi bakteri dan media, kemudian diinkubasi. 

Alasan diteteskannya bakteri sebanyak 0,1 ml untuk spread plate dan 1 ml untuk 
pour plate karena spread plate ditujukan untuk menumbuhkan dipermukaanya 
saja, sedangkan pour plate membutuhkan ruang yang lebih luas untuk 
penyebarannya sehingga diberikan lebih banyak dari pada spread plate. 

b. Teknik Penanaman dengan Goresan (Streak) 

Bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan 
kultur ke dalam medium baru. 

b.1 Goresan 
Sinambung Cara 
kerja : 

Sentuhkan inokulum loop pada koloni dan gores secara kontinyu sampai 

setengah permukaan agar. 

Jangan pijarkan loop, lalu putar cawan 180oC lanjutkan goresan sampai habis. 

Goresan sinambung umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni 
tunggal, melainkan untuk peremajaan ke cawan atau medium baru. 

b.2 Goresan T 
Cara kerja : 

Bagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol 

marker Inokulasi daerah 1 dengan streak zig-zag 

Panaskan jarum inokulan dan tunggu dingin, kemudian lanjutkan streak zig-zag 

pada daerah 2 (streak pada gambar). Cawan diputar untuk memperoleh 

goresan yang sempurna 

Lakukan hal yang sama pada daerah 3 

b.3 Goresan Kuadran (Streak 
quadrant) Cara kerja : 
Hampir sama dengan goresan T, namun berpola goresan yang berbeda yaitu 
dibagi empat. Daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih mengandung 
banyak sel mikroorganisma.Goresan selanjutnya dipotongkan atau disilangkan 
dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah-
pisah menjadi koloni tunggal. 

 
Cara Kerja Isolasi Bakteri dari Sampel Tanah : 

Tanah seberat 1 g dimasukan ke dalam tabung pengenceran 10-1 secara aseptis dan 

selanjutnya dilakukan pengenceran bertingkat sampai 10-8 

Tiga pengenceran terakhir diambil 0,1 ml untuk ditanam secara spread plate pada medium 

NA, setelah selesai, diinkubasi pada 37oC selama 1x24 jam 

Koloni akan tumbuh pada ketiga cawan tersebut kemudian dipilih koloni yang relatif 

terpisah dari koloni lain dan koloni yang mudah dikenali 

Koloni yang terpilih kemudian ditumbuhkan atau dimurnikan ke NA baru dengan teknik 

streak kuadran 



Inkubasi 1x24 jam. 

 
Cara Kerja Isolasi Jamur dari Tanah : 

Tanah dalam cawan petri dipanaskan dengan oven pada suhu 80oC selama 30  menit 

dengan cawan petri untuk membunuh sel vegetatiftetap bertahan 

Tanah yang telah dioven diambil 1 g kemudian dimasukan ke dalam tabung pengenceran 

bertingkat 

Tiga pengenceran terakhir diambil untuk ditanama secara spread plate ke media PDA yang 

ditambah streptomycin atau penicillin. Kemudian diinkubnasi pada suhu ruang 5-7 hari 

Koloni jamur yang tumbuh dimurnikan dan ditanam pada medium PDA baru, 

Inkubasi pada suhu ruang 5-7 hari. 



MORFOLOGI MIKROBA 
 
Kompetensi : Mahasiswa dapat mengenali bentuk dan morfologi sel dan koloni 

mikroorganisme 
 
Bakteri 

 

A. Mengamati Morfologi Koloni Bakteri 

Kegiatan ini merupakan tindakan pertama kali jika ingin mempelajari suatu jenis bakteri 
lebih lanjut, khususnya untuk tujuan identifikasi. Setelah mendapatkan kultur murni maka 
biakan yang diinginkan ditumbuhkan ke berbagai bentuk media untuk dikenali ciri 
koloninya. 
Cara Kerja : 

Tumbuhkan biakan pada media NA cawan dengan streak kuadran 

Tumbuhkan biakan pada media NA miring dengan pola inokulasi yang tegak 

lurus Tumbuhkan biakan pada media NA tegak dengan stab inoculation 

Tumbuhkan biakan pada media NB 

A.1. Pertumbuhan pada Cawan Petri 

Ciri-ciri yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

Ukuran 

Pinpoint/punctiform (titik) 

 
Small (kecil) 

Moderate 

(sedang) Large 

(besar) 

Pigmentasi : mikroorganisme kromogenik sering memproduksi pigmen intraseluler, 

beberapa jenis lain memproduksi pigmen ekstraseluler yang dapat terlarut dalam media 

Karakteristik optik : diamati berdasarkan jumlah cahaya yang melewati koloni. Opaque 

(tidak dapat ditembus cahaya), Translucent (dapat ditembus cahaya sebagian), 

Transparant (bening) 

Bentuk : Circular Elevasi : Flat 

 
Irregular Raised 

 
Spindle Convex 

 
Filamentous Umbonate 

 
Rhizoid 

 
Permukaan : Halus 

mengkilap Kasar 



Berkerut 
Kering seperti bubuk 

Margins : 

Entire 
 

Lobate 

Undulate 

Serrate 

Felamentou

s Curled 

A.2. Pertumbuhan pada Agar Miring 

Ciri-ciri koloni diperoleh dengan menggoreskan jarum inokulum tegak dan lurus 
Ciri koloni berdasarkan bentuk: 

 

 
 

A.3 Pertumbuhan pada Agar Tegak 
Cara penanaman adalah dengan menusukkan jarum inokulum needle ke dalam 
media agar tegak. 
Ciri-ciri koloni berdasar bentuk : 



 
 

Ciri koloni berdasar kebutuhan O2 : 

 

A.4 Pertumbuhan pada Media Cair 

Pola pertumbuhan berdasarkan kebutuhan O2 



  
uniform j‹j CLT le t pellicle ring sediment 
turbidit growth 

fakultatif anaerob 

 

   

aerob mikroaerofilik anaerob 



PENGECATAN BAKTERI 

 
Sel bakteri dapat teramati dengan jelas jika digunakan mikroskop dengan perbesaran 

100x10 yang ditambah minyak imersi. Jika dibuat preparat ulas tanpa pewarnaan, sel 
bakteri sulit terlihat. Pewarnaan bertujuan untuk memperjelas sel bakteri dengan 
menempelkan zat warna ke permukaan sel bakteri. Zat warna dapat mengabsorbsi dan 
membiaskan cahaya, sehingga kontras sel bakteri dengan sekelilingnya ditingkatkan. 

Zat warna yang digunakan bersifat asam atau basa. Pada zat warna basa, bagian 
yang berperan dalam memberikan warna disebut kromofor dan mempunyai muatan positif. 
Sebaliknya pada zat warna asam bagian yang berperan memberikan zat warna memiliki 
muatan negatif. Zat warna basa lebih banyak digunakan karena muatan negatif banyak 
banyak ditemukan pada permukaan sel. Contoh zat warna asam antara lain Crystal Violet, 
Methylene Blue, Safranin, Base Fuchsin, Malachite Green dll. Sedangkan zat warna basa 
antara lain Eosin, Congo Red dll. 

 
Pewarnaan 

Pewarnaan sederhana 

- pewarnaan positif 

- pewarnaan negatif 

Pewarnaan 

diferensial 

- pewarnaan gram 

- pewarnaan acid fast 

dll. Pewarnaan khusus 

- pewarnaan endospora 

- pewarnaan flagella dll. 
 

1. Pewarnaan Sederhana (Pewarnaan Positif) 

Sebelum dilakukan pewarnaan dibuat ulasan bakteri di atas object glass yang kemudian 
difiksasi. Jangan menggunakan suspensi bakteri yang terlalu padat, tapi jika suspensi 
bakteri terlalu encer, maka akan diperoleh kesulitan saat mencari bakteri dengan 
mikroskop. Fiksasi bertujuan untuk mematikan bakteri dan melekatkan sel bakteri pada 
object glass tanpa merusak struktur selnya. 
Cara Kerja : 

Bersihkan object glass dengan kapas 

Jika perlu tulislah kode atau nama bakteri pada sudut object glass 

Bila menggunakan biakan cair maka pindahkan setetes biakan dengan pipet tetes 

atau dapat juga dipindahkan dengan jarum inokulum. Jangan lupa biakan dikocok 

terlebih dahulu. Jika digunakan biakan padat, maka biakan dipindahkan dengan jarum 

inokulum, satu ulasan saja kemudian diberi akuades dan disebarkan supaya sel merata. 

Keringkan ulasan tersebut sambil memfiksasinya dengan api bunsen (lewatkan di atas 

api 2-3 kali) 

Setelah benar-benar kering dan tersebar selanjutnya ditetesi dengan pewarna (dapat 

digunakan Methylen blue, Safranin, Crystal Violet) dan tunggu kurang lebih 30 detik. 

Cuci dengan akuades kemudian keringkan dengan kertas tissue 

Periksa dengan mikroskop (perbesaran 100 x 10). 



2. Pewarnaan Negatif 

Beberapa bakteri sulit diwarnai dengan zat warna basa. Tapi mudah dilihat dengan 
pewarnaan negatif. Zat warna tidak akan mewarnai sel melainkan mewarnai lingkungan 
sekitarnya, sehingga sel tampak transparan dengan latar belakang hitam. 
Prosedur: 

Ambil dua object glass, teteskan nigrosin atau tinta cina di ujung kanan salah satu 

object glass 

Biakan diambil lalu diulaskan atau diteteskan dalam tetesan nigrosin tadi, lalu 

dicampurkan 

Tempelkan sisi object glass yang lain kemudian gesekkan ke samping kiri 

Biarkan preparat mengering di udara, jangan difiksasi atau dipanaskan di atas 

api. 

Setelah dilihat di mikroskop, maka akan tampak bentuk sel bakteri. Berikut merupakan 
berbagai bentuk sel bakteri 

Bentuk Contoh jenis 

Coccus (sphere) Neisseria, Veillonella, Enterococcus 

Coccobacilli Moraxella, Acinetobacter 

Bacilli, (rod), rounded 

ends 

Escherichia, Lactobacilus, clostridium 

Vibrio (curved) Vibrio, Bdellovibrio, Ancylobacter dll 

Bacilli (Rod), blunt end Bacillus 

Helical (spirillum) Spirochaeta, Spirillum, campylobacter 

Diplococcus Neisseria, Moraxela 

Streptococcus Streptococcus 

Streptobacillus Bacillus, Mycobacterium 

Staphylococcus Staphylococcus 

Tetrad (Gaffkya) Deinococci, pediococcus, micrococcus 

Sarcina (cuboid packets) Sarcina 

 

3. Pewarnaan Gram 
Adalah pewarnaan diferensial yang sangat berguna dan paling banyak digunakan dalam 
laboratorium mikrobiologi, karena merupakan tahapan penting dalam langkah awal 
identifikasi. Pewarnaan ini didasarkan pada tebal atau tipisnya lapisan peptidoglikan di 
dinding sel dan banyak sedikitnya lapisan lemak pada membran sel bakteri. Jenis bakteri 
berdasarkan pewarnaan gram dibagi menjadi dua yaitu gram positif dan gram negatif. 
Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal dan membran sel selapis. Sedangkan 
baktri gram negatif mempunyai dinding sel tipis yang berada di antara dua lapis membran 
sel.Berikut merupakan prosedur pewarnaan Gram: 
Cara Kerja : Dampak/Hasil 

1. Buat preparat ulas (smear) yang telah difiksasi dari bakteri gram positif misal Bacillus 
subtilis dan gram negatif misal Escherichia coli Sel bakteri tertempel pada permukaan 
kaca (object glas). 

2. Teteskan kristal violet sebagai pewarna utama pada kedua preparat, usahakan semua 
ulasan terwarnai dan tunggu selama ± 1 menit. Kristal ungu akan mewarnai seluruh 
permukaan sel bakteri gram positif dan negatif. 

3. Cuci dengan akuades mengalir 



4. Teteskan mordant (lugol,s iodine) lalu tunggu ± 1 menit. Adanya lugol’s iodine 
menyebabkan adanya ikatan CV dengan iodine yang akan meningkatkan afinitas 
pengikatan zat warna oleh bakteri. Pada gram positif dapat terbentuk CV 
iodinribonukleat pada dinding sel. 

5. Cuci dengan akuades mengalir 

6. Beri larutan pemucat (ethanol 96% aseton) setetes demi setetes hingga etanol yang 
jatuh berwarna jernih. Jangan sampai terlalu banyak (overdecolorize). Penetesan 
etanol absolut menyebabkan terbentuknya pori-pori pada gram negatif yang memiliki 
banyak lapisan lemak (lipid larut dalam etanol), sehingga komplek CV-iodine akan 
lepas dari permukaan sel gram negatif, sedangkan pada gram positif CV-iodine tetap 
menempel di dinding sel, sel gram negatif menjadi bening. 

7. Cuci dengan akuades mengalir 

8. Teteskan counterstain (safranin) dan tunggu selama ± 45 detik Safranin akan 
mewarnai sel gram negatif menjadi berwarna merah, sedangkan gram positif tidak 
terpengaruh. Counterstain hanya berfungsi sebagai pengontras saja. 

9. Cuci dengan akuades mengalir 

10. Keringkan preparat dengan kertas tissue yang ditempelkan di sisi ulasan (jangan 
sampai merusak ulasan) lalu biarkan mengering di udara. 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pewarnaan gram adalah sbb: 

Fase yang paling kritis dari prosedur di atas adalah tahap dekolorisasi yang 

mengakibatkan CV-iodine lepas dari sel. Pemberian ethanol jangan sampai berlebih 

yang akan menyebabkan  overdecolorization  sehingga sel  gram  positif  tampak 

seperti 

gram  negatif.  Namun  juga  jangan  sampai  terlalu  sedikit  dalam  penetesan  
etanol 
(underdecolorization) yang tidak akan melarutkan CV-iodine secara sempurna 
sehingga sel gram negatif seperti gram positif. 

Preparasi pewarnaan gram terbaik adalah menggunakan kultur muda yang tidak lebih 

lama dari 24 jam. Umur kultur akan berpengaruh pada kemampuan sel menyerap 

warna utama (CV), khususnya pada gram positif. Mungkin akan menampakkan gram  

variabel 

yaitu  satu  jenis  sel,  sebagian  berwarna  ungu  dan  sebagian  merah  karena 
pengaruh 
umur. Walaupun ada beberapa species yang memang bersifat gram variabel seperti 
pada genus Acinetobacter dan Arthrobacter. 



PERHITUNGAN KUANTITAS MIKROORGANISME 
 
Kompetensi : Mahasiswa dapat melakukan perhitungan kuantitas mikroba dengan cara Plate 

Count, MPN dan dengan haemocytometer 
 
Jumlah mikroorganisme yang ada di dalam suatu bahan sangat bervariasi, tergantung dari 
jenis bahan itu sendiri dan kondisi lingkungannya. Jumlah mikroorganisme dapat dihitung 
dengan beberapa cara. 

 

Secara langsung 

A. Dengan Ruang Hitung (Counting Chamber) 
Larutan yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam ruang hitung haemacytometer 

yang telah diketahui volumenya. Ruang hitung tersebut telah terbagi menjadi 25 kotak 
yang luas maupun volumenya telah ditentukan. Dengan menghitung mikroorganisme 
yang berada dalam kotak-kotak tersebut dan mengalikan dengan volumenya, maka 
jumlah mikroorganisme per ml sampel dapat dihitung. 

Ada beberapa keuntungan dan kelemahan menggunakan cara ini adalah sebagai 
berikut : 
Keuntungan : pelaksanaan 
cepat Kelemahan : 

 
 
 

Cara kerja : 

- Tidak dapat dibedakan mikroorganisme yang hidup dan telah mati 

- Sulit menghitung sel bakteri ukuran kecil 

- Sel yang berkumpul (tidak terlihat sel-sel individu), untuk itu dibantu 
dengan tween 80 (bahan anti gumpal) 

- Dibersihkan permukaan lensa-lensa haemacytometer 

- Ditutup dengan kaca tutup haemacytometer 

- Diambil suspensi khamir dengan pipet pasteur sebanyak 0,1-0,5 ml. Diletakkan pada 
lekukan V pada tepi kaca tutup. Diusahakan setiap ruang dipenuhi suspensi. 

- Diletakkan haemacytometer pada mikroskop dan dimulai dengan pembesaran obyektif 4x 

atau 10x. Dihitung jumlah sel yang terdapat pada 80 buah kotak yang terletak di dalam 

bagian yang berukuran 1 mm2 itu. 

- Cara menghitung : 

Pada haemacytometer terdapat 9 bidang (masing-masing berukuran 1 mm2). Kotak 
tengah dibagi menjadi 25 kotak besar. Setiap kotak dibagi menjadi 16 kotak kecil. Jadi 
jumlah total kotak kecil dalam kotak tengah adalah 400 (25x16). 

- Contoh perhitungan : 
Jika terdapat 200 sel dalam kotak kecil (16x5), maka jumlah sel khamir : 

a. 80 kotak kecil atau 5 kotak tengah (luasnya - 80/400 - 1/5 - 0,2 mm2). Jadi dalam 
setiap mm2 terdapat 200x5 - 1000 sel/mm2. 

b. Kedalaman haemacytometer 0,1 mm - 1000 sel/mm2 – 1 x 104 sel/mm3. 
c. 1 ml – 1 cm3 – 1000 mm3. 

Jadi jumlah sel khamir dalam suspensi adalah 1x104 x 1x103 = 1x107 
sel/ml Atau dengan rumus : 

Jumlah sel / ml = 5Nx10.000 sel/ml 

Diman N = jumlah sel pada kotak tengah 



Dengan Preparat Olesan (Smear Count) 

Cara ini dilakukan dengan membuat preparat oles dari jumlah volume tertentu dari larutan 
sampel dan disebar di atas gelas objek dalam luas tertentu (mis 1 cm2). Selanjutnya 
preparat olesan ini difiksasi dan diberi pengecatan dengan larutan cat (mis larutan kristal 
violet). Selanjutnya dihitung di bawah mikroskop dan jumlah mikroorganisme yang ada 
dalam bidang tersebut, maka jumlah mikroorganisme per ml sampel dapat diketahui. 

 
Secara tidak 
langsung Dengan 
turbidimetri 

Perhitungan mikroorganisme dilakukan dengan cara mengukur persentase cahaya 
yang melewati larutan yang diperiksa. Persentase cahaya yang lewat merupakan 
perbandingan langsung dari konsentrasi sel yang dinyatakan dengan OD (optical density). 
OD dapat dinyatakan dengan rumus : 

OD = 2 - log T 
T adalah persentase cahaya yang dilewatkan 

 

Dengan cara kimia 
Cara ini mengukur jumlah senyawa yang karakteristik di dalam sel seperti : nitrogen, DNA 
dll. Dengan menggunakan suatu standar, dapat dihitung protoplasma selnya. 

 

Dengan cara volume total 

Cara ini dilakukan dengan mengukur volume total dari endapan sel yang elah disentrifus. 

 

Dengan cara berat kering 

Larutan yang diperiksa disentrifus. Kemudian endapannya dikeringkan dan ditimbang. 

 

Dengan cara plate count (SPC) 
Pada metode ini dibuat dahulu pengenceran bertingkat sampel yang akan dihitung 

sampai konsentrasi tertentu, dan ditanam secara tuang (pour plate) di atas medium yang 
sesuai. Setelah diinkubasi, diambil cawan petri yang mempunyai pertumbuhan koloni antara 
30-300 koloni. Jumlah mikroorganisme per ml sampel (TPC) : 

Jumlah sel = V x n x 1/f 
Dimana : 
V = volume sampel yang 
ditambahkan n = jumlah koloni dalam 
cawan 
f = faktor pengencer 

Alat dan bahan : 

1. Suspensi mikroorganisme 

2. Tabung pengenceran berisi 9 ml air suling steril 

3. Cawan petri steril dan pipet steril 

4. Medium nutrien agar (NA) 
Cara kerja : 

1. Dibuat pengenceran suspensi bakteri sampai 10 

2. Ditanam dengan metode tuang ketiga cawan petri steril mulai dari pengenceran 103, 
104, 105. 

3. Diinkubasikan pada suhu 37o C selama 24-48 jam. 

4. Diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh setiap pengenceran dan dihitung 
SPC-nya (jumlah mikroorganisme per ml sampel). 



Dengan Metode Most Probable Number (MPN) Untuk Bakteri Koliform 

Untuk bakteri bentuk koli 
Uji bakteri bentuk koli dilakukan menggunakan metode MPN dengan menggunakan medium 
Laktosa Broth dibuat dengan tiga seri : 

1. Disiapkan 9 tabung reaksi yang berisi medium LB dan tabung durham untuk setiap 
contoh. 

2. Masing-masing contoh yang telah diencerkan diinokulasikan 1 ml hasil pengenceran 
10-1, 10-2 dan 10-3 atau sesuai derajat kontaminasi bahan yang diperiksa. 

3. Setelah itu diinkubasikan di dalam inkubator pada suhu 370 C selama 24-48 jam. 
Tabung LB yang positif berisi gas dan berubah warna menjadi kuning. 

4. Dicatat dan dihitung nilai MPN-nya. 



UJI SENSITIVITAS ANTIBIOTIKA 

 
Pada tahun-tahun terakhir ini bakteri resisten telah memberi kanaikan terhadap 

letusan infeksi yang serius dengan banyak kematian. Hal ini membawa para ahli kepada 
suatu kebutuhan program Surveillance Nasional dan Inernasional untuk memonitor 
resistensi antibiotika terhadap Enterobacteriaceae dengan cara tes sensitivitas dengan 
menggunakan suatu metode yang dapat dipercaya yang menghasilkan data yang dapat 
dibandingkan. 

Hal tersebut dapat digunakan sebagai informasi mikrobiologis dan epidemiologis dan 
selanjutnya dapat membantu para clinical dalam memilih zat antimikroba yang sangat cocok 
untuk pengobatan infeksi mikrobial. 

Metode Kirby-Bauer terutama cocok untuk penggunaan tes dengan bakteri yang 
termasuk familia enterobactericaceae, namun demikian metode ini dapat juga dianjurkan 
untuk digunakan sebagai metode umum untuk semua bakteri patogen yang tumbuh 
dengan cepat. 
Ada tiga metode utama tes sensitivitas antimikroba atau antibiotika yaitu : 

a. Broth dilution (pengenceran medium) 

b. Agar dilution (pengenceran agar) 

c. Agar difusion (difusi agar) 
Dari ketiga metode tersebut, metode agar dilution memerlukan waktu yang lebih sedikit 
karena metode ini sederhana dan cepat. Metode difusi agar dengan cepat dapat dikerjakan 
dengan memungkinkan tes secara serentak beberapa antibiotika, selain itu teknik difusi 
dapat digunakan dalam tes langsung dari bahan patologis, sehingga beberapa indikasi 
sensitivitas dapat diberikan secara simultan dengan identifikasi dari organisme 
penyebabnya. 

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam tes sensitivitas antimikroba, yaitu 
: 

a. Waktu inkubasi : bila waktu inkubasi diperpanjang melebihi 18 jam, maka untuk 
beberapa zat yang tidak stabil akan nampak kurang efeisien (tetrasiklin) 

b. Medium : pada umumnya bahan-bahan medium itu mempunyai efek kecil 
terhadap beberapa antibiotika. Contoh Novibiosin dan Polimisin mempunyai 
aktivitas kecil dengan adanya serum. 

c. pH : pH medium harus distandarisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 
Sebagai contoh apabila medium dalam keadaan alkalis, maka aktivitas 
Streptomisin, Neomisin, Eritromisin dan antibiotika makrolida lainnya dipertinggi. 
Sebaliknya klortetrasiklin lebih stabil dan lebih aktif dalam suasana asam. 

 

Alat dan bahan 

1. cawan petri steril 7. Alkohol 70% 

2. pencadang/paper disk 8. Medium GNA steril 

3. pinset 9. Pipet volume 

4. lampu spiritus 10. label 

5. labu takar 11. Jas praktikum 

6. inkubator 
 
Cara kerja 

a. Peremajaan mikroba uji 
diinokulasikan 1 ose mikroba uji dari primary culture plate, pada medium cair, 
kemudian diinkubasikan 1x24 jam untuk bakteri dan 3x24 jam untuk kapang. Setelah 
diinkubasi diukur standar kekeruhannya. 

b. Penyiapan antimikroba uji 



Ditimbang seksama antimikroba uji, kemudian dilarutkan atau disuspensikan 
dengan pelarut atau surfaktan yang cocok dengan jumlah tertentu hingga diperoleh 
konsentrasi yang diinginkan. 

c. Pengujian sensitivitas antimikroba 
Dimasukkan kurang lebih 10 ml medium agar steril yang telah dicairkan ke dalam 
cawan secara aseptis. Biarkan memadat sebagai based layer. Diambil 1 ml mikroba 
uji dimasukkan ke dalam botol pengencer steril, ditambahkan 5 ml medium agar steril 
yang telah dicairkan, dikocok hingga homogen sebagai seed layer, dibiarkan 
setengah memadat pada cawan petri tersebut ditempatkan beberapa pencadang 
untuk diisi masing-masing larutan antimikroba uji. 



UJI POTENSI ANTIMIKROBA 
 

Zat kemoterapeutika adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati penyakit 
menular (kemoterapi) atau mencegah penyakit (kemoprofilaksis). Zat ini diperoleh dari 
mikroorganisme atau tumbuhan atau disintesis di dalam laboratorium kima. Secara umum, 
zat kimia demikian yang terdapat di alam dapat dibedakan dari persenyawaan sintetik 
dengan digunakannya nama antibitoika. 

Kata antibiotika diberikan pada produk metabolik yang dihasilkan suatu organisme 
tertentu, yang dalam jumlah amat kecil bersifat merusak atau menghambat mikroorganisme 
lain. Atau dengan kata lain, antibiotika merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh suatu 
mikroorganisme yang menghambat atau membunuh mikroorganisme lainnya. 
Keampuhan (kekuatan) kandungan antibiotika dalam sampel (jumlah antibiotika murni) 
dapat ditentukan secara kimiawi, fisik dan biologis. Uji biologis adalah yang termudah untuk 
melakukan penetapan semacam itu. 

Cara penetapan secara mikrobiologis yang digunakan adalah secara penetapan 
difusi (lempeng) yaitu zat yang diperiksa berdifusi dari pencadang (reservoir) ke dalam 
medium agar yang telah diinokulasikan jasad renik, setelah diinkubasikan maka hambatan 
pertumbuhan mikroba diukur dan dibandingkan hasilnya. 

 
Alat dan bahan 

1. Cawan petri 7. Botol roux 

2. Tabung reaksi 8. Spektrofotometer 

3. Pipet volume 9. Gelas ukur 

4. Labu tentukur 10. Pinset 

5. Erlenmeyer 11. Medium pembenihan & medium GNA 

6. Pencadang 12. Mistar milipoor 
 
Media pembenihan/suspensi jasad renik 

I. Media pembenihan 
Menurut FI III : 
Pepton 6 g 
Hasil uraian kasein dan tripsin 4 g 
Sari ragi 3 g 
Sari daging 1,5 g 
Glukosa 1 g 
Agar-agar 1,5 g 
Air suling 1000 ml 
Seluruh bahan di atas dilarutkan sampai larut sempurna, kemudian disterilkan dalam 

autoklaf suhu 121⁰C selama 15 menit. 

II. Pembuatan suspensi biakan persediaan 

1. Disiapkan medium agar miring sebanyak 200 ml dalam botol roux 

2. Suspensi bakteri dilakukan dengan bantuan NaCl 0,9% 

3. Dilakukan penyebaran kuman dangan butir kaca 

4. Inkubasikan 24 jam pada suhu 37⁰C 

5. Hasil dari pembenihan dikumpulkan dengan penambahan 50 ml NaCl P 

6. Dibuat suspensi biakan dengan transmitan 25% terhadap blanko NaCl P pada 580 nm 
dengan kuvet 13 mm. 



III. Penyiapan larutan baku 
Ditimbang seksama 100 mg sampel uji antibiotika, dilarutkan dengan air untuk injeksi 
sampai 100 ml setara dengan 1 mg/ml. Simpan di dalam lemari pendingin pada suhu (-5 

- 0⁰C). 

a. Dosis menengah 
Dipipet 3 ml larutan baku yang telah dibuat di atas, kemudian dicukupkan 100 ml 
dengan air untuk injeksi. 

b. Dosis tinggi 
Dipipet 6 ml larutan baku yang telah dibuat di atas, kemudian dicukupkan 100 ml 
dengan air untuk injeksi. 

c. Dosis rendah 15µg/ml 
Dipipet 6 ml larutan baku yang telah dibuat di atas, kemudian dicukupkan 100 ml 
dengan air untuk injeksi. 

IV. Penyiapan larutan sampel 
Cara kerjanya sama dengan cara kerja pembuatan larutan baku. 

V. Prosedur kerja 

1. Buat suspensi inokulum dengan mencampurkan medium GNA steril 

2. Tuang inokulum sebanyak 20 ml ke dalam tiap-tiap cawan petri 

3. Setelah inokulum padat kemudian diletakkan pencadang di atas media inokulum 
yang telah memadat. 

4. Pipet sediaan larutan baku dan sediaan sampel yang akan diperiksa dalam 
pencadang sesuai dengan konsentrasi hasil pengenceran. 

5. Inkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37⁰C. 

6. Amati zona hambatan yang terbentuk dan lakukan pengukuran garis tengan daerah 
hambatan dengan menggunakan mistar geser (milli poor). 

7. Hitung potensi antibiotika dari hasil pengukuran. 
 

Catatan : 

1. Sebaiknya menggunakan metode medium “based layer” dan “seed layer”. 

2. Dalam pelaksanaan praktikum akan digunakan desain 5+1 (rujukan literatur dapat 
dilihat pada pustaka FI Ed. IV dan anlisis hayati), diharapkan didiskusikan dengan 
asisten. 



UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA DARI BAHAN ALAM 

 
Saat ini infeksi masih menjadi masalah serius, ditunjang dengan semakin meluasnya 

resistensi mikroba terhadap obat antibiotika. Sehingga diperlukan penggalian sumber obat 
antmikroba lain dari bahan alam. Tanaman atau tumbuhan diketahui potensial untuk 
dikembangkan lebih lanjut pada penyakit- penyakit infeksi, hanya saja masih banyak yang 
belum dibuktikan aktivitasnya secara alamiah. 

Pengujian aktivitas antimikroba dapat dilakukan secara : 

1. Metode difusi yaitu dengan metode difusi dengan silinder pipih, difusi dengan mangkuk 
pipih dan difusi dengan kertas saring atau Kirby-Bauer 

2. Metode dilusi (pengenceran) 

3. Metode KLT-Bioautografi dengan metode KLT-Bioautografi langsung, bioautografi kontak 
dan bioautografi pencelupan. 

 
Alat dan bahan : 

1. Cawan petri steril 7. Tabung reaksi 

2. Drigalsky 8. Medium GNA steril 

3. Ose bulat 9. DMSO 

4. Lempeng KLT 10. Sampel bahan alam 

5. Pencadang 11. Air steril 

6. Mikropipet 12. Spekrtofotometer 
 
Cara kerja : 

1. Penyiapan Mikroba Uji 
Bakteri / jamur diambil dari pertumbuhannya kemudian digoreskan pada 

media Glukosa Nutrien Agar. Masing – masing biakan bakteri diinkubasi selama      
24 jam pada suhu 370C sedangkan jamur diinkubasi selama 72 jam pada suhu 
kamar. Setelah bakteri / jamur disimpan pada suhu 40C sebagai stok bakteri. 

2. Pengujian Skrining Antimikroba 
Bakteri atau jamur uji dari biakan agar miring ditumbuhkan pada Glukosa 

Nutrien Broth dan diinkubasi selama 24 jam. Biakan dalam medium cair tersebut 
diencerkan dengan air saline (NaCl 0,9 %) kemudian diukur transmitannya pada 25 
% T menggunakan spektrofotometer, sebagai blanko digunakan larutan NaCl 0,9 % 
dengan panjang gelombang 580 nm. Ekstrak dilarutkan dalam DMSO (200µl = 0,2 
ml) ditambahkan 9,8 ml Glukosa Nutrien Agar (GNA) yang telah dicairkan dengan 
konsentrasi sampel 1 mg/ml media. Campuran tersebut dituang ke dalam cawan 
petri dan dibiarkan memadat. Biakan yang telah diencerkan diratakan dengan 
menggunakan metode surface plate. Cawan petri diinkubasi pada suhu 370C selama 
24 jam. Kloramfenikol digunakan sebagai kontrol positif bakteri dan ketokenazol 
sebagai kontrol positif untuk jamur, kontrol negatif dibuat dengan menumbuhkan 
bakteri atau jamur dalam media yang mengandung DMSO. 

3. Uji KHM dan KBM 

a. Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) 
Uji penentuan harga KHM dilakukan dengan cara membuat beberapa 

variasi konsentrasi sampel yang aktif menghambat mikroba, dengan masing – 
masing konsentrasi 50 mg/5 ml, 25 mg/5 ml, 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml, 2,5 mg/5 ml, 
0,5 mg/5 ml di dalam tabung reaksi. Ke dalam masing – masing tabung 
dimasukkan mikroba uji. Diinkubasi pada suhu 370C selama ± 24 jam (bakteri) 
dan 270C selama ± 72 jam (jamur) untuk melihat ada tidak pertumbuhan 



mikroorganisme. Konsentrasi terendah ekstrak metanol Daun Beluntas, dimana 
apabila larutan tampak jernih setelah inkubasi, menunjukan harga KHM. 

b. Uji Kadar Bunuh Minimum (KBM) 
Hasil inkubasi pada uji KHM kemudian digoreskan pada media GNA, lalu 

diinkubasi pada suhu 370C selama ± 24 jam (bakteri) dan 270C selama ± 72 jam 
(jamur). Konsentrasi terendah ekstrak metanol Daun Beluntas yang bersifat 
antimikroba, dimana apabila hasilnya berupa daerah pertumbuhan setelah 
inkubasi, menunjukan harga KBM. 

4. Uji KLT-Bioautografi 
Hasil identifikasi KLT dengan eluen yang terbaik dilanjutkan dengan uji KLT 

Bioautografi langsung dengan cara media GNA steril sebanyak 10 ml dituang ke 
dalam cawan petri steril, lempeng KLT yang telah dielusi dengan eluen yang cocok 
diletakkan di atas permukaan medium agar yang telah diinokulasi dengan mikroba uji 
dan dibiarkan selama 60 menit setelah itu lempeng tersebut diangkat dan 
dikeluarkan. Selanjutnya media diinkubasi pada suhu 370C selama ± 24 jam (bakteri) 
dan 270C selama ± 72 jam (jamur). 

5. Uji Difusi Agar 
Hasil penyarian tumbuhan dibuat variasi konsentrasi tertentu untuk dilakukan 

pengujian menggunakan mikroba uji yang telah ditentukan. Dibuat based layer dan 
seed layer pada cawan petri, setelah setengah memadat dimasukkan pencadang, 
kemudian diisi sampel tanaman tersebut. Di inkubasi 1 x 24 jam untuk bakteri pada 
suhu 370C dan 3 x 24 jam untuk jamur pada suhu kamar. Setelah inkubasi, dilakukan 
pengukuran diameter hambatan. 


