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I. PENENTUAN MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (MIC) DARI 
SUATU SEDIAAN  UJI YANG BERPOTENSI SEBAGAI ANTIBIOTIK 

 
 

TUJUAN 
 Menentukan Minimum Inhibitory  Concentration (MIC) suatu sediaan uji 
terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negatif, dengan menggunakan metoda 
MIC cair atau MIC padat. 
 
PRINSIP 
- Metode pengenceran konsentrasi 
- Adanya kekeruhan yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri yang masih 

resisten  
 
TEORI 

Suatu antibiotik mempunyai MIC yang berlainan terhadap bakteri tertentu. 
Kepekaan mikroba terhadap antibiotik dapat dilihat dari konsentrasi minimum 
untuk inhibisi oleh  suatu antibiotika terhadap mikroba tertentu. Penetapan MIC 
dapat dilakukan dengan menguji sederetan konsentrasi yang dibuat dengan 
pengenceran, metode yang digunakan dapat dengan cara turbidimetri ataupun cara 
difusi agar. Konsentrasi terendah dimana pertumbuhan bakteri terhambat 
dinyatakan sebagai konsentrasi minimum untuk inhibisi (MIC). 

Penentuan kepekaan mikroba terhadap antibiotika harus dilakukan secara in 
vitro yang dinyatakan dalam MIC dan aktivitas penghambatannya pada MIC 
tersebut. MIC ini tidak dapat dianggap akan setara dengan MIC in vivo karena 
dalam tubuh manusia terjadi biotrasformasi antibiotika, terjadi penguraian atau 
fiksasi antibiotika pada protein plasma sehingga aktivitas antibiotika akan 
berkurang. Setiap antibiotika mempunyai sifat farmakokinetik yang berbeda 
tergantung pada sifat fisikokimianya dan karakteristik fisiologi individual pemakai. 
 
A. METODA MIC CAIR 
 
ALAT DAN BAHAN 
ALAT 
1. Mortir dan stamfer 
2. Tabung reaksi besar dan kecil 
3. Rak tabung 
4. Volume pipet berukuran 1 ml dan 10 ml 
5. Labu ukur 100 ml 
6. Ose dan kompor spirtus 
7. Inkubator 
BAHAN 
1. Sediaan uji 
2. Berbagai suspensi bakteri Gram positif maupun Gram negatif 
3. Nutrient Broth (NB) double strength  
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4. Nutrient Broth (NB) 
5. Pelarut sediaan uji 
6. Air suling  
 
PROSEDUR 
1. Masukkan sediaan uji ke dalam labu ukur, larutkan dengan pelarut awalnya. 

Kemudian tambahkan pengencer akhir sampai tanda batas. Jika sediaan uji 
berbentuk padat, gerus dahulu dalam mortir, sebelum dimasukkan dalam labu 
ukur. 

2. Rencanakan pengenceran dan hitung konsentrasi campuran pada masing-
masing tabung besar dan tabung-tabung kecil.  

3. Buat pengenceran bertingkat larutan sediaan uji dengan air suling dalam 
tabung-tabung reaksi besar. 

4. Isi tabung reaksi kecil pertama dengan 1ml NB double strength, sedangkan 
tabung-tabung reaksi selanjutnya dengan  1 ml NB biasa.   

5. Pipet 1 ml hasil pengenceran terakhir ke dalam tabung 1 berisi NB double 
strength, kocok sampai homogen. 

6. Pipet 1 ml  campuran dari tabung 1 ke tabung 2, kocok sampai homogen.  
7. Ulangi langkah tersebut sampai tabung terakhir. Buang 1 ml campuran dari 

tabung terakhir. 
8. Tambahkan 1 ose bakteri ke dalam masing-masing tabung kecil, kocok sampai 

homogen. 
9. Ulangi langkah 3 sampai 7 untuk bakteri yang lain. 
10. Buat 1 kontrol postif dan 1 kontrol negatif. Kontrol positif terdiri dari 1 ml NB 

dan 1 ose bakteri (salah satu saja). Kontrol negatif hanya berisi 1 ml NB. 
11. Inkubasikan semua tabung kecil pada suhu 37C selama 18-24 jam. Amati 

kekeruhan yang terjadi, bandingkan dengan kontrol positif dan negatif. 
12. Tentukan dimana MICnya. MIC terletak pada rentang konsentrasi terkecil yang 

tidak menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri (berwarna bening, sesuai 
dengan kontrol negatif) ) dan konsentrasi pertama yang menunjukkan adanya 
pertumbuhan bakteri (berwarna keruh).  
 

PERHITUNGAN KONSENTRASI 
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HASIL PENGAMATAN 
 

PENGAMATAN TABUNG REAKSI 
1 2 3 4 5 6 7 n 

KEKERUHAN         
 
Keterangan : 
(-)  : bening 
(+) : keruh 
 
 
B. METODA MIC PADAT 
 
ALAT DAN BAHAN 
ALAT 
1. Mortir dan stamfer 
2. Tabung reaksi besar 
3. Rak tabung 
4. Cawan petri 
5. Volume pipet berukuran 1 ml dan 10 ml 
6. Labu ukur 100 ml 
7. Ose dan kompor spirtus 
8. Inkubator 
BAHAN 
1. Sediaan uji 
2. Berbagai suspensi bakteri Gram positif maupun Gram negatif 
3. Nutrient Agar (NA)   
4. Pelarut sediaan uji 
5. Air suling  
 
PROSEDUR 
1. Masukkan sediaan uji ke dalam labu ukur, larutkan dengan pelarut awalnya. 

Kemudian tambahkan pengencer akhir sampai tanda batas. Jika sediaan uji 
berbentuk padat, gerus dahulu dalam mortir, sebelum dimasukkan dalam labu 
ukur. 

2. Rencanakan pengenceran dan hitung konsentrasi campuran pada masing-
masing tabung besar dan cawan-cawan petri.   

3. Buat pengenceran bertingkat larutan sediaan uji dengan air suling dalam 
tabung-tabung reaksi besar. 

4. Bagi permukaan dasar cawan menjadi area-area sama besar. Beri label nama 
bakteri yang akan digunakan pada setiap area. 

5. Pipet  1 ml masing-masing pengenceran ke dalam cawan-cawan petri. 
Tambahkan 18 ml NA cair bersuhu 40-50C, goyangkan beberapa saat, lalu 
diamkan sampai membeku. 
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6. Goreskan masing-masing bakteri pada  area yang terpisah dengan 
menggunakan ose. Buat kontrol postif yang terdiri dari 20 ml NA dalam cawan 
petri, yang digores oleh bakter-bakteri yang digunakan di area yang terpisah. 

7. Inkubasikan semua cawan petri pada suhu 37C selama 18-24 jam. Amati 
pertumbuhan bakteri dari koloni-koloni yang tampak. Bandingkan morfologi 
koloni-koloni tersebut dengan kontrol positif. 

8. Tentukan dimana MICnya. MIC terletak pada rentang konsentrasi terkecil yang 
tidak menunjukkan adanya pertumbuhan koloni bakteri  dan konsentrasii 
pertama yang menunjukkan adanya pertumbuhan koloni bakteri.  
 

PERHITUNGAN KONSENTRASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL PENGAMATAN 
 

PENGAMATAN CAWAN PETRI 
1 2 3 4 5 6 7 n 

PERTUMBUHAN 
BAKTERI 

        

 
Keterangan : 
(-)  : tidak ada pertumbuhan 
(+) : ada pertumbuhan 
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II. PENENTUAN KERENTANAN SUATU BAKTERI TERHADAP 
BERBAGAI SEDIAAN ANTIBIOTIKA 

 
 
 
TUJUAN 
 Menentukan kerentanan suatu bakteri terhadap berbagai sediaan 
antibiotika, melalui tes resistensi dengan metoda cawan cakram kertas (Paper Disk 
Plate). 
 
PRINSIP 
Terbentuknya zona bening yang semakin lebar di sekeliling  paper disk 
menunjukkan keefektifan suatu antibiotika terhadap suatu bakteri. 
 
TEORI 

Resistensi bakteri terhadap antibiotika membawa masalah tersendiri yang 
dapat menggagalkan terapi dengan antibiotika. Resistensi dapat merupakan 
masalah individual dan epidemiologik. Resistensi adalah ketahanan mikroba 
terhadap antibiotika tertentu yang dapat berupa resistensi alamiah, resistensi karena 
adanya muatsi spontan (resistensi kromosomal) dan resistensi karena adanya faktor 
R pada sitoplasma (resistensi ekstrakromosomal) atau resistensi karena 
pemindahan gen yang resisten atau faktor R atau plasmid (resistensi silang). 

Beberapa mikroba tidak peka terhadap antibiotika tertentu karena sifat 
mikroba secara alamiah tidak dapat diganggu oleh antibiotika tersebut. Hal ini 
disebabkan oleh tidak adanya reseptor yang cocok atau dinding sel mikroba tidak 
dapat ditembus oleh antibiotika. Resistensi kromosomal terjadi karena mutasi 
spontan pada gen kromosom. Resistensi kromosomal dapat dibagi dalam dua 
golongan yaitu : 
1. Resistensi kromosomal primer, dimana mutasi terjadi sebelum pengobatan 

dengan antibiotika dan selama pengobatan terjadi seleksi bibit yang resisten. 
2. Resistensi kromosomal sekunder, dimana mutasi terjadi selama kontak dengan 

antibiotika kemudian terjadi seleksi bibit yang resisten. 
 Kecepatan timbulnya resistensi bervariasi untuk berbagai antibiotika. 
Kelompok aminoglikosida, makrolida dan rifampisin termasuk kelompok yang 
cepat menimbulkan resistensi mikroba, sedangkan kelompok tetrasiklin dan 
kelompok kloramfenikol digolongkan ke dalam kelompok yang tidak terlampau 
cepat menimbulkan resistensi. Kelompok yang lambat menimbulkan resistensi 
umumnya karena terjadi mutasi langsung dan kelompok lain umumnya termutasi 
setelah berkembangbiak beberapa tahap. 
 Penyebab terjadi resistensi mikroba adalah penggunaan antibiotika yang 
tidak tepat, misalnya penggunaan dengan dosis yang tidak memadai, pemakaian 
yang tidak teratur atau tidak kontinu, demikian juga waktu pengobatan yang tidak 
cukup lama. Maka untuk mencegah atau memperlambat timbulnya resistensi 
mikroba, harus diperhatikan cara penggunaan antibiotika yang tepat. 
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ALAT DAN BAHAN 
ALAT 
1. Cawan petri 
2. Spreader  dan kompor spirtus 
3. Inkubator 
4. Jangka sorong  
BAHAN 
1. Suspensi bakteri uji 
2. Nutrient Agar (NA)   
3. Bebagai cakram kertas antibiotika dengan konsentrasi tertentu 
 
PROSEDUR 
1. Tuangkan 20 ml NA cair bersuhu 40-50C ke dalam masing-masing cawan 

petri, lalu diamkan sampai membeku. 
2. Dengan menggunakan lidi kapas steril, ulaskan suspensi bakteri uji ke seluruh 

permukaan agar dalam cawan-cawan petri sampai merata. Biarkan selama 
kurang lebih 1 jam. 

3. Letakkan cakram-cakram antibiotika pada permukaan agar dengan jarak 
sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukkan zona inhibisi.   

4. Inkubasikan semua cawan petri pada suhu 37C selama 18-24 jam. Ukur zona 
inhibisi yang terjadi dengan menggunakan jangka sorong.  

 
HASIL PENGAMATAN 
 

CAWAN PETRI ZONA INHIBISI (mm) 
A B C D E F G n 

1         
2         
3         
n         

 
Keterangan : 
A,B,C, dst  : cakram-cakram antibiotika dengan konsentrasi tertentu 
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III. PENENTUAN DAYA HAMBAT DARI SUATU SEDIAAN YANG 
BERPOTENSI SEBAGAI ANTISEPTIK ATAU DESINFEKTAN 

TERHADAP BAKTERI UJI 
 

TUJUAN 
 Menentukan daya hambat suatu sediaan yang berpotensi sebagai antiseptika 
atau desinfektan, dengan membandingkannya terhadap standar fenol (koefisien 
fenol).. 
 
PRINSIP 
Perbandingan aktivitas fenol dengan pengenceran baku terhadap aktivitas sampel 
dengan pengenceran tertentu. 
 
TEORI 

Untuk menentukan kualitas desinfektan yaitu menentukan daya bunuh 
desinfektan terhadap kuman adalah dengan menggunakan metode koefisien fenol. 
Fenol adalah jenis desinfektan yang paling kuno dan karena kekuatannya telah 
diketahui maka kualitas desinfektan selalu dibandingkan dengan fenol. 

Koefisien fenol adalah bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan 
kekuatan daya bunuh dari desinfektan dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh 
dari fenol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri yang 
sama dan waktu kontak yang sama. Waktu untuk menguji antibiotika adalah 18-24 
jam, sedangkan untuk mata tidak mungkin selama itu. Oleh karena itu, digunakan 
waktu tertentu dengan metode kontak secara konvensional, waktu yang paling 
cepat adalah 2,5 menit, paling lama 15 menit. Kekuatan fenol untuk menguji 
desinfektan adalah tidak lebih besar dari 5%. 

Ciri-ciri suatu desinfektan yang ideal adalah memenuhi hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Aktivitas antimikrobial, pada konsentrasi rendah  harus mempunyai aktivitas 

antimikrobial dengan spektrum luas. 
2. Kelarutan, harus dapat larut dalam air atau pelarut lain sampai taraf yang 

diperlukan untuk dapat digunakan secara efektif. 
3. Stabilitas, perubahan yang terjadi pada substansi bila dibiarkan beberapa hari 

harus seminimal mungkin dan tidak boleh menghilangkan sifat 
antimikrobialnya secara nyata. 

4. Tidak bersifat racun 
5. Homogen 
6. Tidak bergabung dengan bahan organik 
7. Aktivitas antimikrobial pada suhu kamar 
8. Tidak menimbulkan karat dan warna 
9. Kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap  
10. Memiliki kemampuan sebagai deterjen/ pembersih 
11. Tersedia dalam jumlah yang besar dengan harga yang pantas. 
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ALAT DAN BAHAN 
ALAT 
1. Mortir dan stamfer 
2. Tabung reaksi besar dan kecil 
3. Rak tabung 
4. Volume pipet berukuran 1 ml dan 10 ml 
5. Labu ukur 100 ml 
6. Ose dan kompor spirtus 
7. Stopwatch 
8. Inkubator 
BAHAN 
1. Sediaan uji 
2. Bakteri uji 
3. Nutrient Broth (NB) double strength 
4. Nutrient Broth (NB 
5. Fenol 
6. Air suling  
7. Pelarut sediaan uji 
 
 
PROSEDUR 
1. Buat larutan sediaan uji dan larutan standar fenol dengan konsentrasi 5 % b/v 

atau 5 % v/v 
2. Rencanakan pengenceran dan hitung konsentrasi larutan pada masing-masing 

tabung besar.  
3. Buat 6 pengenceran bertingkat larutan sediaan uji dan larutan standar fenol 

dengan air suling dalam tabung-tabung reaksi besar. 
4. Isi 12 tabung reaksi kecil dengan 1 ml NB double strength, sedangkan tabung-

tabung reaksi selanjutnya (60 tabung) diisi dengan  1 ml NB biasa. 
5. Susun tabung-tabung besar dan kecil dalam rak tabung. Baris pertama terdiri 

dari 6 tabung besar yang berisi hasil pengenceran, beri tanda A,B,C,D,E dan F. 
Baris kedua berisi 6 tabung kecil berisi NB double strength, beri tanda a1, b1, 
c1, d1, e1 dan f1. Baris ketiga sampai keenam masing-masing berisi 6 tabung 
kecil berisi NB biasa, beri tanda a2, b2, c2, d2, e2, f2 sampai a6, b6, c6, d6, e6 
dan f6. Buat susunan ini untuk sediaan uji dan standar fenol. 

6. Masukkan 0,2 ml suspensi bakteri uji pada masing-masing tabung besar secara 
berurut, dengan rentang waktu 30 detik  

7. Masukkan masing-masing 1 ose larutan dari tabung A secara berurut ke tabung 
a1, a2, a3, a4, a5 dan a6 secara berurut, selama 2,5 menit  Lakukan juga untuk 
tabung-tabung B,C,D,E dan F. 

13. Buat 1 kontrol postif dan 1 kontrol negatif. Kontrol positif terdiri dari 1 ml NB 
dan 1 ose bakteri (salah satu saja). Kontrol negatif hanya berisi 1 ml NB. 

14. Inkubasikan semua tabung kecil pada suhu 37C selama 18-24 jam. Amati 
kekeruhan yang terjadi, bandingkan dengan kontrol positif dan negatif. 

15. Tentukan dimana koefisien fenolnya dengan rumus sebagai berikut: 
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 Koefisien fenol =  (A:B) + (C:D) 
                                        2 
 
Keterangan :  
A = konsentrasi fenol tercepat membunuh 
B= konsentrasi desinfektan tercepat membunuh 
C= konsentrasi fenol terlama membunuh 
D= konsentrasi desinfektan terlama membunuh 
 
 
PERHITUNGAN KONSENTRASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL PENGAMATAN 
 

Waktu 
Konsentrasi 2,5 menit 5 menit 7,5 menit 10 menit 12,5 menit 15 menit 

       
       
       
       
       
       

 
Keterangan : 
(-)  : bening 
(+) : keruh 
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IV. PENENTUAN POTENSI SAMPEL ANTIBIOTIKA DI PASARAN 
TERHADAP ANTIBIOTIKA STANDAR 

 
TUJUAN 
Menentukan besarnya potensi sampel antibiotika di pasaran terhadap antibiotika 
standar. 
 
PRINSIP 
Membandingkan  lebar diameter hambat (zona bening) yang dihasilkan oleh 
antibiotika di pasaran terhadap standar. 
 
TEORI 

Dalam Farmakope Indonesia dinyatakan bahwa potensi adalah 
perbandingan dosis sediaan uji dengan dosis larutan standar atau larutan 
pembanding yang menghasilkan derajat hambatan pertumbuhan yang sama pada 
biakan jasad renik yang peka dan sesuai. Aktivitas (potensi) antibiotik dapat 
ditunjukkan pada kondisi yang sesuai dengan efek daya hambatannya pada 
mikroba. Suatu penurunan aktivitas antimikroba juga akan dapat menunjukkan 
perubahan kecil yang tidak dapat ditunjukkan oleh metode kimia, sehingga 
pengujian secara mikrobiologi atau biologi biasanya merupakan suatu standar 
untuk mengatasi keraguan tentang kemungkinan hilangnya aktivitas. Farmakope 
Indonesia menentukan bahwa potensi antibiotika standar berkisar antara 95-105%. 
Namun potensi tersebut dapat menurun karena kadaluwarsa, penyimpanan yang 
tidak benar dan terjadinya penguraian obat yang menghasilkan zat lain yang tidak 
memiliki efek lagi.  

Aktivitas suatu antibiotika dapat dilihat pada dua kriteria yaitu MIC dan 
besar diameter hambatan. Makin rendah MIC makin kuat potensialnya, demikian 
pula semakin besar diameter hambatan, makin kuat pula potensialnya. Namun pada 
umumnya, antibiotik yang mepunyai potensi tinggi memilki MIC yang rendah dan 
diameter yang besar. 

Ada dua metode umum pengujian potensi antibiotika yang dapat digunakan 
: 
1. Metode penetapan dengan lempeng silinder 

Metoda ini berdasarkan difusi antibiotika dari silinder yang dipasang tegak 
lurus pada lapisan agar padat dalam cawan petri atau lempeng, sehingga 
mikroba yang ditambahkan dihambat pertumbuhannya pada daerah berupa 
lingkaran atau zona disekeliling silinder yang berisi larutan antibiotika. 

2. Metode Turbidimetri 
Metode ini berdasarkan hambatan pertumbuhan biakan mikroba dalam larutan 
serbasama antibotika, dalam media cair yang dapat menumbuhkan mikroba 
dengan cepat bila tidak terdapat antibiotika. 
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A. UJI POTENSI DUA DOSIS 
 
ALAT DAN BAHAN 
ALAT  
1. Mortir dan stamfer 
2. Tabung reaksi besar  
3. Cawan petri 
4. Rak tabung 
5. Volume pipet berukuran 1 ml dan 10 ml 
6. Labu ukur 100 ml 
7. Kompor spirtus 
8. Spatel 
9. Pinset 
10. Mikropipet 
11. Perforator 
12. Inkubator 
13. Jangka sorong 
BAHAN 
1. Sediaan antibiotika standar dan sampel 
2. Media nutrien agar 
3. Berbagai suspensi bakteri Gram positif maupun Gram negatif 
4. Pelarut sediaan uji 
5. Air suling steril 
6. Larutan desinfektan 
  
PROSEDUR 
1. Siapkan suspensi bakteri dalam Nutrien broth yang berumur 18-24 jam, bakteri 

ini harus homogen. 
2. Siapkan perbenihan nutrien agar dengan cara melarutkan sejumlah tertentu 

nutrien agar dalam aquades kemudian disterilkan dalam otoklaf selama 15 
menit pada 121oC. 

3. Masukkan sediaan uji ke dalam labu ukur, larutkan dengan sedikit pelarutnya. 
Kemudian tambahkan air suling steril sampai tanda batas. Jika sediaan uji 
berbentuk padat, gerus dahulu dalam mortir, sebelum dimasukkan dalam labu 
ukur. 

4. Rencanakan pengenceran larutan sampel dan larutan standar hingga didapat 
variasi dua seri dosis yang diinginkan (dosis tinggi dan dosis rendah). 

5. Dibuat larutan inokulum dengan cara memasukkan suspensi biakan bakteri ke 
dalam nutrien agar yang telah disterilisasi. Dalam keadaan masih cair, 
tuangkan nutrien agar yang telah mengandung suspensi bakteri tersebut ke 
dalam cawan petri secara aseptis sebanyak 20 ml. Biarkan sampai membeku. 

6. Bagi permukaan dasar cawan menjadi empat area sama besar. Beri label 
masing-masing area tersebut tergantung variasi seri dosis yang akan 
digunakan. 
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7. Buat empat cetakan reservoir (lubang) pada masing-masing cawan petri 
dengan menggunakan perforator secara aseptis. Buat resevoir tersebut dengan 
cara membuang agar yang ada dalam cetakan reservoir tersebut dengan 
menggunakan spatel. Masukkan hasil buangan tersebut ke dalam larutan 
desinfektan yang telah disediakan. 

8. Masukkan larutan sampel dan standar pada masing-masing reservoir sesuai 
dosis yang ditentukan dengan menggunakan mikropipet secara aseptis. 

9. Inkubasikan dalam inkubator pada suhu  37C selama 18 – 24 jam. 
10. Ukur dan catat diameter daerah bening (zone lisis) yang terjadi di sekeliling 

reservoir yang telah mengandung antibiotika tersebut dengan menggunakan 
jangka sorong. 

11. Hitung potensi antibiotik. 
 
PERHITUNGAN KONSENTRASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL PENGAMATAN  
 

Cawan 
Standar  (mm) Sampel (mm) 

SH SL UH UL 
1.     
2.     

Jumlah      
Rata-rata     

 
Keterangan:   
SH : Baku dengan dosis tinggi 
SL : Baku dengan dosis rendah 
UH : Sampel dengan dosis tinggi 
UL : Sampel dengan dosis rendah 
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B. UJI POTENSI TIGA DOSIS 
 
ALAT DAN BAHAN 
ALAT  
1. Mortir dan stamfer 
2. Tabung reaksi besar  
3. Cawan petri 
4. Rak tabung 
5. Volume pipet berukuran 1 ml dan 10 ml 
6. Labu ukur 100 ml 
7. Kompor spirtus 
8. Spatel 
9. Pinset 
10. Mikropipet 
11. Perforator 
12. Inkubator 
13. Jangka sorong 
BAHAN 
1. Sediaan antibiotika baku dan sampel 
2. Media nutrien agar 
3. Berbagai suspensi bakteri Gram positif maupun Gram negatif 
4. Pelarut sediaan uji 
5. Air suling steril 
6. Larutan desinfektan 
  
PROSEDUR 
1. Siapkan suspensi bakteri dalam Nutrien broth yang berumur 18-24 jam, bakteri 

ini harus homogen. 
2. Siapkan perbenihan nutrien agar dengan cara melarutkan sejumlah tertentu 

nutrien agar dalam aquades kemudian disterilkan dalam otoklaf selama 15 
menit pada 121oC. 

3. Masukkan sediaan uji ke dalam labu ukur, larutkan dengan sedikit pelarutnya. 
Kemudian tambahkan air suling steril sampai tanda batas. Jika sediaan uji 
berbentuk padat, gerus dahulu dalam mortir, sebelum dimasukkan dalam labu 
ukur. 

4. Rencanakan pengenceran larutan sampel dan larutan baku hingga didapat 
variasi tiga seri dosis yang diinginkan (dosis tinggi, dosis sedang dan dosis 
rendah). 

5. Dibuat larutan inokulum dengan cara memasukkan suspensi biakan bakteri ke 
dalam nutrien agar yang telah disterilisasi. Dalam keadaan masih cair, 
tuangkan nutrien agar yang telah mengandung suspensi bakteri tersebut ke 
dalam cawan petri secara aseptis sebanyak 20 ml. Biarkan sampai membeku. 

6. Bagi permukaan dasar cawan menjadi empat area sama besar. Beri label 
masing-masing area tersebut tergantung variasi seri dosis yang akan 
digunakan. 
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7. Buat enam cetakan reservoir (lubang) pada masing-masing cawan petri dengan 
menggunakan perforator secara aseptis. Buat resevoir tersebut dengan cara 
membuang agar yang ada dalam cetakan reservoir tersebut dengan 
menggunakan spatel. Masukkan hasil buangan tersebut ke dalam larutan 
desinfektan yang telah disediakan. 

8. Masukkan larutan sampel dan baku pada masing-masing reservoir sesuai dosis 
yang ditentukan dengan menggunakan mikropipet secara aseptis. 

9. Inkubasikan dalam inkubator pada suhu  37C selama 18 – 24 jam. 
10. Ukur dan catat diameter daerah bening (zone lisis) yang terjadi di sekeliling 

reservoir yang telah mengandung antibiotika tersebut dengan menggunakan 
jangka sorong. 

11. Hitung potensi antibiotik. 
 
PERHITUNGAN KONSENTRASI 
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HASIL PENGAMATAN  
 

Cawan Baku (mm) Sampel (mm) 
BT BS BR ST SS SR 

       
       
       

Jumlah        
Rata-rata       

 
Keterangan : 
BT : Baku dengan dosis tinggi 
BS : Baku dengan dosis sedang 
BR : Baku dengan dosis rendah 
ST : Sampel dengan dosis tinggi 
SS : Sampel dengan dosis sedang 
SR : Sampel dengan dosis rendah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


