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ABSTRAK 

Biomassa yang dihasilkan oleh rumput laut berupa bahan aktif metabolit yang dapat melindungi dirinya 
sendiri dari serangan berbagai penyakit dan juga predator. Rumput laut atau alga memiliki kandungan 
senyawa bioaktif sebagai metabolit sekunder yang berperan sebagai antibakteri, antioksida, serta 
antikoagulan. Proses ekstraksi serta pengujian zat hambat yang telah dihasilkan dapat digunakan untuk 
mengetahui aktivitas dari suatu antibakteri. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui uji aktivitas 
senyawa ekstrak rumput laut jenis Eucheuma cottonii dalam mengambat pertumbuhan bekteri 
Escherichia coli dengan berbagai konsentrasi. Penelitian ini meliputi pembuatan ekstrak melalui 
maserasi dengan larutan methanol 100% yang kemudian distilasi untuk mendapatkan ektrak murni. 
Kemudian menggunakan variasi konsentrasi 50%, 75% dan 100% sebagai dasar menentukan 
konsentrasi daya hambat. Uji daya hambat terhadap bakteri Escherichia coli dilaksanakan 
menggunakan metode difusi cakram kertas, dengan masa inkubasi 2x24 jam. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ekstrak Eucheuma cottonii dapat mengahmbat pertumbuhan bakteri, sehingga 
bersifat bakteriostatik. Daya hambat terbesar pada percobaan I pada konsentrasi 50% sebesar 12,5 
mm. Percobaan II daya hambat terbesar terletak pada konsentrasi 100% sebesar 12 mm. 

Kata kunci: Antibakteri, ekstrak Eucheuma cottonii, Escherichia coli 

PENDAHULUAN 

Indonesia menjadi Negara maritime dikarenakan hampir 70% luas wilayah yang ada terdiri dari lautan. 
Wilayah Indonesia kaya akan potensi sumberdaya laut, seperti rumput laut yang menempati posisi 
pertama dari 10 komiditas perikanan unggulan yang lain. Tingkat produksi rumput laut tiap tahunnya 
mengalami kenaikan rata-rata 32% pertahun. Rumput laut mengandung yodium yang memiliki tingkat 
manfaat yang tidak kalah dibandingkan serat pangan. Rumput laut memilik mengandung yodium sekitar 
300-700ppm dalam 100 gram berat kering. Rumput laut termasuk kedalam jenis tumbuhan tingkat 
rendah yang belum bisa dibedakan antara akar, batang serta daunnya. Rumput laut atau alga seiring 
berjalannya waktu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, obat-obatan bahkan sebagai 
bahan kosmetik (Anggraini, 2018). 

Rumput laut mampu menghasilkan biomassa sehingga dapat digunakan sebagai bahan obat. 
Biomassa yang dihasilkan oleh rumput laut berupa bahan aktif metabolit yang dapat melindungi dirinya 
sendiri dari serangan berbagai penyakit dan juga predator. Bahan aktif yang dimiliki rumput laut disebut 
dengan biogenic. Rumput laut atau alga memiliki kandungan senyawa bioaktif sebagai metabolit 
sekunder yang berperan sebagai antibakteri, antioksida, serta antikoagulan. Menurut Siregar et al., 
(2012). Ekstrak dari Eucheuma cottonii mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram negative 
maupun gram positif. Bioaktivitas pada ekstrak Eucheuma cottonii cenderung lebih bersifat 
bakteriostatik. Rumput laut Eucheuma cottonii mengandung senyawa kimia flavonoid yang berasal dari 
proses metabolit sekunder yang dapat digunakan untuk aktivistas antibakteri (Adriani et al., 2015). 
Antibakteri adalah zat yang mempunyai fungsi untuk membunuh atau menekan pertumbuhan serta 
tingkat reproduksi suatu bakteri. 
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Escherichia coli merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran 
di perairan yang mampu menimbulkan berbagai jenis penyakit bagi makhluk hidup. Bakteri Escherichia 
coli dapat menyebabkan penyakit diare karena bakteri ini apabila terkonsumsi oleh manusia dapat 
menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Eschericia coli umumnya secara normal hidup dalam 
usus besar manusia serta hewan berdarah panas yang seringkali dapat menyebabkan infeksi. 
Escherichia coli merupakan jenis bakteri gram negative yang mempunyai sel tunggal, berpasangan, 
dan juga dalam seperti rantai pendek, serta umunya tidak bekapsul (Afif et al., 2015). 

Proses ekstraksi serta pengujian zat hambat yang telah dihasilkan dapat digunakan untuk mengetahui 
aktivitas dari suatu antibakteri. Ekstraksi adalah proses selektif dalam memisahkan zat dari 
campurannya menggunakan bantuan pelarut. Keberhasilan proses ekstraksi dengan pelarut salah 
satunya dipengaruhi oleh jenis pelarut yang digunakan. Pemanfaatan rumput laut sebagai zat 
antibakteri dipilih karena adanya kandungan senyawa bioaktif ramah lingkungan serta mudah terurai 
yang dimiliki oleh rumput laut (Sartika et al., 2013). Penelitian ini dilakukan guna mengetahui uji aktivitas 
senyawa ekstrak rumput laut jenis Eucheuma cottonii dalam mengambat pertumbuhan bekteri 
Escherichia coli.  

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kemampuan daya hambat senyawa antibakteri pada 
ekstrak Eucheuma cottonii terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 

MATERI DAN METODE 
Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Proses 
pengujian bertempat di UPT Laboratorium Dasar Universitas Trunojoyo Madura tepatnya dibidang 
Mikrobiologi. 

 Alat dan Bahan 

Bahan baku rumput laut Eucheuma cottonii dieproleh dari sentra budidaya rumput laut yang yang ada 
di Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Sumenep. Bahan lain yang digunakan yaitu methanol, bakteri 
Escherichia coli, nutrient agar (Defco), aquades, serta kertas saring whatman. 

Alat-alat yang digunakan berupa blender, kain saring, gunting, oven, autoclave, erlenmayer, gelas ukur, 
laminar air flow, cawan petri, timbangan analitik, tabung reaksi, destilator, rak tabung reaksi, spreader, 
pipet tetes, dan pinset. 

Preparasi Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel Eucheuma cottonii yang telah dikeringkan. Sampel dipotong kecil-
kecil lalu dihaluskan menggunakan blender.  

Ekstraksi Sampel 
Menimbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 200gr yang kemudian direndam kedalam 200 ml 
larutan methanol 100 %. Proses perendaman ini desebut dengan proses maserasi yang dilakukan 
selama 3x24 jam, lalu disaring untuk memperoleh filtrat. Proses maserasi dilakukan pada suhu ruang. 
Filtrate yang diperoleh kemudian di evaporasi menggunakan destilator untuk memperoleh estrak yang 
kental. Terakhir memanskan ekstrak dengan oven pada suhu 40OC selama 5 jam sampai berubah 
warna lebih pekat 

Peremajaan Bakteri Uji 

Bakteri Escherichia coli diperoleh dari biakan murninya. Proses peremajaan dilakukan dengan 
mengambil 1 ose dari biakan murni yang kemudian digores pada media agar miring NA (Natrium Agar) 
untuk ditumbuhkan atau diinokulsikan. Kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 
Persiapan Suspensi Bakteri Uji 

Bakteri Escherichia colli setelah diremajakan selama 24 jam, diambi lsatu ose yang kemudian 
disupensikan pada larutan aquades steril 10 ml, lalu dihomogenkan.  
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Persiapan Pengujian Senyawa Antimikroba dalam Berbagai Konsentrasi 

Ektrak methanol dimasukkan kedalam botol pengencer dengan berat masing-masing 50mg, 75 mg, 
dan 100 yang kemudian ditambahkan aquades sebanyak 100 ml. proses pengenceran tersebut 
menghasilkan 3 konsentrasi ekstrak rumput laut Eucheuma cottonii masing-masing 50%, 75%, dan 
100%. Kemudian ketiga konsentrasi tersebut dihomogenka, kemudian setiap botol dimasukkan kertas 
saring untuk direndam. 

Pengujian Daya Hambat 

Metode pengujian pada analisa ini dengan metode difusi cakram menggunakan kertas saring. Langkah 
awal yang dilakukan yaitu membuat media NA (Nutrient Agar), kemudian disterilkan. Didinginkan 
mencapai suhu 40-450C, yang kemudian dituangkan kedalam cawan petri sebanyak 10 ml. Uji 
efektivitas ekstrak rumput laut Eucheuma cottonii dilakukan secara duplo. Cawan petri yang digunakan 
untuk masing-masing konsentrasi berjumalah 2 buah. 

Media NA (Natrium Agar) pada cawar petri   setelah memadat, kemudian dtambagkan 2 tetes suspense 
bakteri lalu diratakan menggunakan spreader.  Setelah 15- 30 menit kertas saring yang sudah direndam 
dalam masing-masing botol esktrak dengan 3 konsentrasi yang berbeda ditempelkan pada permukaan 
medium NA yang sudah ditetesi suspensi bakteri dengan sedikit ditekan-tekan. Kertas saring pada 
permukaan media diletakkan sedemikian rupa dengan posisi berada ditengah-tengah media.   Cawan 
petri selanjutnya diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam dan 48 jam.   Setealh inkubasi selama 24 
jam kemudian diukur zona hambat yang berada disekitar kertas saring, lalu setelah masa inkubasi 48 
jam zona hambat disekitar kertas saring kembali diukur diameter nya. Kertas saring yang digunakan 
memilki diameter 6 mm. 

Perhitungan Zona Daya Hambat 

Kegiatan analisa dilakukan dengan mengukur diameter hambatan pertumbuhan bakteri yang terbentuk 
disekitar kertas saring menggunakan jangka sorong atau penggaris. Langkah yang dilakukan dengan 
meletakkan penggaris dipermukaan cawan petri, tepat diatas zona hambat yang akan diukur. Proses 
pengukuran dilakukan pada daerah terdekat dengan kertas saring serta daerah terjauh dari kertas 
saring. Besar rata-rata zona hambat diperoleh dari kedua hasil pengukuran yang dijumlahkan kemudian 
dibagi dengan berapa kali waktu pengamatan.  

Proses pengukuran dilakukan saat inkubasi 24 jam dan 48 jam, yang bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan senyawa bioaktif yang ada pada rumput laut Eucheuma cottonii dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri uji.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Laut Eucheuma cottonii terhadap bakteri 
Escherichia coli 

Hasil yang diperoleh dari pengamatan uji aktivitas senyawa antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri 
Escherichia coli disajikan pada Table 1. dan Tabel 2. Berdasarkan kedua tabel diatas, diameter zona 
hambat ekstrak Eucheuma cottonii yang terbentuk pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli mulai 
dari konsentrasi yang terendah hingga yang tertinggi selama waktu pengamatan 24 jam dan 48 jam. 
Percobaan pertama pada konsentrasi 50%  menghasilkan nilai sebesar 9,5 mm dan pada waktu 48 
jam sebesar 12,5 mm. konsentrasi 75% sebesar 8 mm, kemudian pada pengamatan 48 jam sebesar 
7,5. Konsentrasi 100% sebesar 9,5mm, lalu pada pengamatan 48 jam sebesar 10 mm.  Nilai rata-rata 
yang diperoleh pada percobaan I dengan waktu pengamatan 24 jam sebesar 9 mm, sedangkan pada 
waktu pengamatan 48 jam diperoleh rata-rata nilai sebesar 10 mm. Hasil yang diperoleh pada 
percobaan II dengan konsentrasi 50% pada pengamatan 24jam dan 48 jam sebesar 8,5 mm. 
konsentrasi 75% sebesar 9,5 mm dan pada pengamatan 48 jam sebesar 10 mm. konentrasi 100% 
sebesar 11,5 mm, kemudian setenlah pengamatan 48 jam sebesar 12 mm. Nilai rata-rata zona hambat 
yang diperoleh pada percobaan II pada waktu pengamatn 24 jam sebesar 9,8mm, kemudian pada 
pengamatan 48 jam sebesar 10,16 mm. 
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Tabel1. Hasil uji aktivitas antibakteri percobaan I 

No 
 percobaan I 

Konsentrasi (%) 
24 jam 48 jam 

jauh dekat rata-rata jauh dekat rata-rata 

1 50 10 9 9,5 15 10 12,5 

2 75 9 7 8 9 6 7,5 

3 100 10 9 9,5 12 8 10 

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antibakteri percobaan II 

No Konsentrasi (%) 

Percobaan II 

24 jam 48 jam 

Jauh dekat rata-rata jauh dekat rata-rata 

1 50 9 8 8,5 9 8 8,5 

2 75 11 8 9,5 11 9 10 

3 100 13 10 11,5 13 11 12 

 

Gambar 1. Zona hambat yang terbentuk 

Esktrak rumput laut Eucheuma cottonii mengandung senyawa antibakteri yang dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri Escherichia coli. berdasarkan hasil percobaan tersebut zona hambat terbaik yang 
terbentuk yaitu pada konsentrasi 100% pada percobaan II. Umumnya diameter zona hambat akan 
meningkat sebanding dengan menungkatnya konsentrasi ekstrak. Namun, penurununan luas daerah 
zona hambat pada beberapa konsentrasi yang lebih besar kemungkinan dapat terjadi, seperti halnya 
percobaan pertama pada konsentrasi 50% dan 75% (Tabel 1). Dimana nilai zona hambat yang 
terbentuk lebih besar pada konsenrasi 50% daripada konsentrasi 75%. Hal tersebut sesuai dengan 
yang ditemukan Elifah (2010), yaitu diameter pada zona hambat tidak selalu naik sebnading dengan 
naiknya tingkat konsentrasi antibakteri, hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan 
pada kecepatan difusi setiap senyawa antibakteri pada media agar, dan juga konsentrasi senyawa 
yang berbeda serta jenis yang berbeda juga berdampak pada diameter zona hambat yang berbeda 
pada lama waktu tertentu. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya senyawa ntibakteri yang 
mengalami peningkatan sesudah mengalami penurunan zona hambat dikarenakan kemapuan bakteri 
untuk melindungi dirinya sendiri berkurang. Kategori zona hambat yang terbentuk apabila kurang dari 
5 mm, maka tergolong lemah. Kategori 5 mm sampai 10 mm tergolong dalam kategori kuat. Diameter 
10mm sampai 19mm termasuk kedalam kategori kuat, sedangkan diameter lebih dari 20 mm termasuk 
dalam kategori sangat kuat. 

Penelitian ini menggunakan control negatif berupa aquades, yang menghasilkan zona hambat 0 mm 
atau tidak terdapat zona hambat. Hal tersebut mampu mebuktikan bahwa aquades tidak mempuntai 
pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Escherichi coli. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
Nimah et al., (2012) yang menyatakan pelarut yang tidak mempunyai senyawa antibakteri, maka tidak 
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akan mampu menghambat pertumbuhan bakteri uji sehingga menyebbakan zona bening tidak akan 
terbentuk. 

Menurut Cappucino dalam penelitian Dwiyana dan Eva (2012) besar kecilnya daerah hambatan yang 
terbentuk dipengaruhi oleh adanya laju pertumbuhan mikroorganisme, kemampuan serta laju difusi 
bahan aktif pada medium, kepekaan mikroorganisme terhadap zat aktif dan juga ketebalan serta 
viskositas medium. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, diperoleh kesimpulan bahwa ekstrak methanol rumpu 
laut Eucheuma cottonii mengandung senyawa antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri Escherichia coli. Ekstrak senyawa rumput laut Eucheuma cottonii mempunyai bioaktivitas yang 
cenderung bersifat bakteriostatik dengan diameter rata-rata pada percobaan I dan II selama 24 jam 
sebesar 9 mm dan 9,8 mm, kemudian pada 48 jam sebesar 10 mm dan 10,16. Berdasarkan nilai rata-
rata yang diperoleh senyawa antibakteri pada ekstrak rumput laut Eucheuma cottonii dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri cenderung kategori sedang. 
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