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ABSTRAK  

Rumput laut merupakan jenis organisme tumbuhan laut tidak sejati yang mempuyai kandungan 
manfaat beragam. Pemanfaatan rumput laut biasa dibedakan berdasarkan jenis senyawa kimia yang 
ada dalam kandungan rumput laut salah satunya berpotensi sebagai antimikroba. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektivitas daya antibakteri rumput laut Eucheuma cottonii yang 
menghambat pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila. Penelitian dilakukan ekstraksi dengan 
metode maserasi dan pengukuran zona hambat antibakteri dengan metode difusi atau kertas cakram 
yang dihitung menggunakan jangka sorong. Hasil penelitian pada konsentrasi ekstrak 50%,75%,100%  
nilai zona hambat 1x24 jam yaitu: pengulangan I  6,5 mm, 6mm, 8,5mm dan pengulangan II 11mm, 
16mm, 8mm. Zona hambat 2x48 jam yaitu: pengulangan I 6mm, 6,5mm, 6,5mm dan pengulangan II 
8,5 mm, 13,5mm dan 6,5mm. Berdasarkan hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak metanol rumput 
laut mempuyai sifat bakterisidal terhadap bakteri Aeromonas hydrophila. 

Kata Kunci: Antibakteri, Metode Difusi, Zona Hambat 

PENDAHULUAN 

Rumput laut merupakan komoditas yang mempuyai nilai ekonomis tinggi. Keberadaan rumput lau 
dikeseluruhan perairan laut Indonesia. Pemanfaatan rumput laut memperhatikan jenis serta senyawa 
yang ada didalamnya Maharany et al., (2017). Senyawa bioaktif yang sering dimanfaatkan dari rumput 
laut Eucheuma cottonii yaitu senyawa saponin, fenol dan flavonoid. Menurut Parubak (2013) Senyawa 
Flavonoid merupakan senyawa yang mempuyai potensi sebagai antibakteri dan antibiotik. Perolehan 
senyawa flavonoid dari ekstrak rumput laut Eucheuma cottonii yang dibuktikan bahwa mempuyai sifat 
dominan antibakteri dan antivirus. Contoh pemanfaatan dari rumput laut adalah sebagai antibakteri. 
Antibakteri sendiri hasil produk dari metabolisme sekunder organisme tertentu serta memiliki peranan 
aktif dalam menghambat dan merusak diding sel organisme lain. Menurut Wardhani dan Nanik (2012) 
Antibakteri sendiri adalah senyawa yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi luka atau penyakit 
dari bakteri.  

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah mengetahui daya antibakteri ekstrak rumput laut Eucheuna 
cottoni terhadap keberadaan bakteri Aeromonas hydrophila yang merupakan bakteri gram negatif 
berbentuk basil dan bergerak dengan flagel, bakteri ini merupakan bakteri pantogen yang menjadi salah 
satu penyebab permasalahan budidaya perikanan. Penyakit yang timbul akibat bakteri Aeromonas 
hydrophila adalah penyakit bercak merah atu disebut dengan penyakit (MAS) Motile Aeromonas 
Septicema. Perubahan kondisi temperature lingkungan menjadi pendukung dari gejala infeksi serangan 
bakteri ini yang bersifat merugikan terhadap perikanan budidaya perikanan. Tingkat perkembangan 
bakteri yang pesat serta dapat menimbulkan penyakit akut dan kematian massal dengan presentase 
mematikan 80-100% dengan rentan waktu 1-2 minggu Cipriyano 2001 dalam (Fachiroh, 2021). 

Berdasarkan permasalahan diatas maka pentingnya pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Untuk 
mengetahui tingkat daya hambat antibakteri dari ekstrak rumput laut Eucheuma cottoni terhadap 
pertumbuhan bakteri pantogen Aeromonas hydrophila. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian 
ini adalah memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat perihal kandungan senyawa 
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bioaktif yang terdapat di dalam rumput laut Eucheuma cottoni berpotensi untuk menghambat 
pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila 

MATERI DAN METODE 
Waktu Dan Tempat 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
kali ini adalah rumput laut Eucheuma cottonii yang berasal dari Desa saronggi, Kecamatan Saronggi, 
Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian ini di Unipelayanan Terpadu 
Laboratorium Dasar, Laboratorium Mikrobiologi, Universitas Trunojoyo Madura.  

Alat Dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian sebagai pendukung proses pelaksanaan adalah sebagai berikut 
blender, gunting, Kain saring, oven, gelas ukur, erlenmeyer, autoklaf, Laminar air flow, secchi diks, 
cawan petri, timbangan analitik, pipet volume, hotplate, rotary evaporator, inkubator, tabung reaksi, 
pinset, spreader, penggaris, mikropipet, jarum ose, bunsen. Bahan yang digunakan adalah sampel 
rumput laut Eucheuma cottonii, larutan metanol, bakteri Aeromonas hydrophila, Aquades, Nutrient agar 
dan kertas Whattman. 

Ekstraksi 

Sebanyak 100 gram serbuk rumput laut Eucheuma cottoni di maserasi menggunakan pelarut metanol 
selama 3x24 jam pada suhu ruang. Tahap selanjutnya proes filtrasi menggunakan kain saring, 
perolehan filtrat lalu di pekatkan dengan rotary evaporator sehingga hasil ahir di peroleh ekstrak 
metanol dari rumput laut Eucheuma cottonii yang selanjutnya di optimalisasi dengan proses oven 
selama 5 jam dengan suhu 40˚ C, maka diperoleh ekstrak kental dan pekat. 

Uji Aktivitas Antibakteri 

Kegiatan pengujian aktivitas daya antibakteri ekstrak rumput laut Eucheuma cottoni terhadap bakteri 
Aeromonas hydrophila dilakukan dengan metode difusi kertas cakram. Tingkat suspensi bakteri 
dikontrol dengan melihat nilai absorbansi 600 nm untuk memastikan keberadaan bakteri yang akan di 
uji pada media cair, selanjutnya kultur media agar Nutrient Agar sebanyak 2 tetes dan di ratakan. Tahap 
selanjutnya pemberian ekstrak dari kertas cakram yang telah direndam kedalam konsentrasi ekstrak 
mulai dari 0%,50%,75% dan 100%. Kertas cakram di tanamkan ke permukaan media agar. 
Pengamatan pertumbuhan bakteri dengan adanya zona hambat diliat dengan dua skala waktu 1x24 
jam dan pengamatan ke II selama 2x48 jam didalam suhu ruang 37 ˚C. Zona bening yang telah 
terbentuk diukur dengan jangka sorong selanjutnya perhitungan luasan zona hambat yang ada. Kontrol 
positis menggunakan larutqn aquades Manalu et al., (2020). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ekstraksi 

Ekstraksi dilakukan untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan dari suatu jaringan. Metode ekstraksi 
dalam kali ini menggunakan larutn metanol yang bertujuan mengikat senyawa kimia yang diperlukan 
dalam ekstraksi ini. Tahap selanjutny adalah proses pemekatan ekstrak dengan Rotary evaporator dan 
langkah pengoptimalan agar memperoleh ekstrak kental menggunakan oven selama 5 jam dengan 
suhu 40˚ c. Hasil randemen yang di peroleh sebesar 9,336 %. 

Uji aktivitas antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri ekstrak rumput laut Euchuma cottoni dilakukan dengan bakteri uji Aeromonas 
hydrophila dengan kepadatan bakteri 0,083 CFU/ml. Metode yang digunakan adalah difusi (cakram) 
hasil positif yang terbentuk adanya zona hambat di sekitar kertas cakram. Hasil tersebut telah 
mengalami inkubasi pada suhu 37˚C selama 1x24 jam. Hasil uji antibakteri ekstrak etanol dapat 
ditunjukan pada Gambar 1. Adapun hasil daya zona hambat yang ada dalam pengujian ini di tampilkan 
dalam Tabel 1. 
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Gambar 1. Hasil uji antibakteri ekstrak metanol 50%, 70%, 100% rumput laut Eucheuma cottonii 

terhadap bakteri Aeromonas hydrophila 

Tabel 1. Hasil Daya Zona Hambat Bakteri Aeromonas hydrophila  
Pengulangan  Konsentrasi Ekstrak Rumput Laut 

  

Waktu 
 

50% 
 

75% 
 

100% 
 

1x24 jam Jarak diameter Dekat Jauh Dekat Jauh Dekat  Jauh  
I 6 7 6 6 8 9  
II 10 12 15 17 8 8  

Nilai rata rata 
      

 
I 6,5 

 
6 

 
8,5 

 

 
II 11 

 
16 

 
8 

 

2x48 jam 
       

 
I 6 6 6 7 6 7  
II 7 10 12 15 6 7  

Nilai rata rata 
      

 
I 6 

 
6,5 

 
6,5 

 

 
II 8,5 

 
13,5 

 
6,5 

 

Keterangan: Satuan besar zona hambat dengan mm (mili meter).  
Perhitungan luasan nilai zona Menurut Rahmat (2011) hambat menggunakan rumus: 

Diameter Zona bening =    D1+D2/2 

D1= Nilai diameter Terjauh(mm)  
D2= Nilai diameter Terdekat (mm) 

Hasil data diatas dapat di gambarkan dengan diagaram tabel berikut untuk memudahkan pembacaan 
hasil nilai zona hambat secara dominan dengan variasi kadar konsentrasi yang berbeda (Gambar 2 & 
3). 

A B 

C 
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Gambar 2. Diagram batang hasil pengamatan 1x24 jam zona hambat bakteri Aeromonas hydrophila 

 
 

 
Gambar 3. Diagram batang hasil pengamatan 2x48 jam zona hambat bakteri Aeromonas hydrophila 

Data yang diperoleh dengan nilai zona hambat yang ada dimasukkan ke dalam kategori kekuatan zona 
hambat, menurut David (1971) dalam Heni (2015) Kategori zona hambat >20 mm dalam kategori 
sangat kuat, 10-20 mm dikategorikan zona hambat kuat, 5-10 kategori sedang dan <5mm dikategorikan 
lemah. Pernyataan yang diperoleh bahwasanya pada pengamatan 1x24 jam Pengulangan I nilai 
tertinggi pada presentase 100% kategori zona hambat sedang, sedangankan pada pengulangan II nilai 
tertinggi pada konsentrasi 70% dikategorikan zona hambat kuat. Hari kedua dipengamatan 2x48 jam 
Pengulangan I nilai zona hambat tertinggi pada konsentrasi 70% dan 100% dengan kategori zona 
hambat sedang, sedangkan dalam pengulangan II nilai tertinggi pada konsentrasi 70% dengan kategori 
nilai zona hambat kuat. Dari keseluruan perolehan data nilai yang sesuai dengan daya antibakteri 
ekstrak rumput laut Eucheuma cottonii pada bakteri gram negatif Aeromonas hydrophila paling optimal 
di konsentrasi 70%. 

Besarnya nilai dipengaruhi beberapa faktor baik secara mekanisme kerja atau dengan kandungan 
senyawa yang ada di dalamnya. Contoh adanya interaksi ekstrak dalam senyawa dengan senyawa 
yang diproduksi oleh bakteri sendiri yang dapat mempengaruhi tingkat daya antibakteri. Menurut 
Ngajow et al., (2013) kandungan senyawa yang berperan sebagai antibakteri itu sendiri adalah alkanoid 
saponin, flavonoid, triterpenoid dan tanin. Antibakteri akan kopleks bekerja dengan menghambat 
pertumbuhan bakteri, mekanisme penurunan tegangan permukaan sehingga tergangunya 
permeabilitas berakibat ganguan senyawa interaseluler akan keluar. Dinding sel akan mengalami 
kerentanan lalu membran sitoplasma yang rusak menjadi tergangunya keseimbangan dan stabilnya 
pertumbuhan. Agen antibakteri yang merusak membran sitoplasma di sebut dengan sifat bakterisidal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian dari ekstrak metanol Eucheuma cottonii terhadap bakteri Aeromonas hydrophila 
dapat di simpulkan bahwa ekstrak rumput laut ini mempuyai pengaruh kuat terhadap bakteri uji. Hal ini 
di karenakan adanya senyawa bioaktif di dalam rumput laut yang berperan sebagai antibakteri 
pengahambat pertumbuhan bakteri uji. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut bukan hanya sifat 
antibakteri akan tetapi perihal senyawa yang ada didalam ekstrak rumput laut Eucheuma cottonii. 
Selanjutnya perlu dilakukan pengujian selain pelarut dan bakteri yang berbeda. 
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