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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang dan Pembuatan 

Ekstrak dilakukan di Materia Medika Batu. Waktu penelitian dimulai pada 

tanggal 31 Maret – 19 April  2017. 

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen murni sesungguhnya 

(True Experimental Research). karena bakteri E.coli mendapat perlakuan 

langsung degan dimasukkan kedalam larutan ekstrak daun awar-awar dengan 

berbagai konsentrasi. Rancangan penelitian ini adalah the posttest only control 

group design atau postest kelompok kontrol. Dari desain ini efek dari suatu 

perlakuan terhadap variabel dependent akan di uji dengan cara membandingkan 

keadaan variabel dependent pada kelompok eksperimen setelah dikenai 

perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan.  

 

 

Random assignment  

 

 

 

(Gambar 3.1 Random Assignment) 
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3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Menurut Gunawan (2004), populasi adalah keseluruhan objek penelitian, 

baik hasil menghitung maupun pengukuran (kuantitatif atau kualitatif) dari 

karakteristik tertentu yang akan dikenai generalisasi. Populasi dalam penelitian 

ini adalah Escherichia coli yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, 

yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan 

acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut 

(Dahlan, 2008). Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Dahlan, 2008). Sampel dalam 

penelitian ini adalah biakan bakteri Escherichia coli yang sudah dikulturkan 

dalam media NA dan telah diinkubasi pada suhu 37˚C. Banyaknya replikasi 

dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus berikut:  

 

Keterangan:  

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

r : Replikasi (jumlah ulangan)  

 (t-1) (r-1) ≥ 15  

(7-1) (r-1) ≥15  

6  (r-1) ≥ 15  

6r – 6  ≥ 15  

6r ≥ 21 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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r ≥ 3,5 dibulatkan menjadi 4  

Maka jumlah replikasi atau pengulangan yang dilakukan pada penilitian ini 

berjumlah 4 pengulangan. 

3.4 Jenis Variabel 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi 

yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk 

menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati (Dahlan, 

2008). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi ekstrak 

tanaman awar-awar (Ficus septica Burm F). Konsentrasi yang digunakan 

adalah 5%, 10%, 20%,40% dan 80%. 

 

3.4.2 Variabel Terikat  

         Variabel Terikat adalah variabel yang berubah-ubah nilai dan ukurannya 

berdasarkan derajat manipulasi yang dilakukan terhadap variabel bebas 

(Dahlan, 2008). Zona hambat (zona bening) pada pertumbuhan Eschericia coli 

dimedia nutrient agar (NA) sebagai tanda adanya hambatan pertumbuhan 

hingga kematian bakteri pada medium agar  yang diukur diameternya 

menggunakan jangka sorong dengan satuan millimeter. 

 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

sterilisasi alat dan bahan, proses pengekstrakan ekstrak daun awar-awar (Ficus 

septica Burm F), lama maserasi, temperature inkubasi, lama inkubasi, suhu, dan 

pH. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

1) Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk 

yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. Jenis ekstrak tanaman awar-awar (Ficus septica Burm F) yang 

digunakan pada penelitian ini adalah bagian organ daun.  

2) Konsentrasi merupakan parameter yang menyatakan komposisi atau 

perbandingan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarut. Konsentrasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, 10%, 20%, 40%, dan 80%. 

3) Proses pengekstrakan adalah membuat sediaan kental dari ekstrak daun awar-

awar (Ficus septica Burm F) yang diperoleh dari pengeringan kemudian 

dihaluskan hingga menjadi serbuk dan diberi larutan etanol 96% selama 

kemudian sampel ekstrak didestilasi menggunakan evaporator hingga menjadi 

ekstrak kental. 

4) Lama maserasi merupakan waktu yang dibutuhkan selama proses pembuatan 

ekstrak menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan maupun 

pengadukan pada temperatur ruangan. Lama maserasi ekstrak daun awar-awar 

(Ficus septica Burm F) dengan merendam larutan etanol 96% selama 1 x24. 

5) Temperatur inkubasi adalah suhu yang digunakan untuk menyimpan cawan 

petri yang sudah diinokulasi bakteri Escherichia coli yang sudah diberi paper 

disk. Suhu yang digunakan 37ºC, cawan petri disimpan di dalam incubator 

yang sebelumnya sudah diatur sesuai suhu yang diinginkan. 

6) Lama inkubasi merupakan waktu yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

ekstrak tanaman  awar-awar (Ficus septica Burm F) terhadap bakteri 
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Escherichia coli. Lama inkubasi selama 1x24 jam yang dilakukan dengan 

incubator. 

7) Suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya 

benda. Suhu optimum untuk pertumbuhan Escherichia coli adalah 35ºC -

37ºC. 

 

3.6 Rancangan Penelitian 

     Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. 

Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya diletakkan dan dilakukan 

secara acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit percobaan memiliki 

peluang yang sama untuk menerima perlakuan.  

   Jumlah pengulangan yang digunakan adalah sebanyak 4 kali. Denah 

Rancangan Acak Lengkap pada penelitian ini menggunakan 6  perlakuan yang 

masing-masing diulang 4 kali. Penempatan setiap unit eksperimen dilakukan 

dengan melakukan pengundian dengan hasil berikut: 

 

Tabel 3.6 Denah Rancangan Acak Lengkap 

 

D1 D2 E3 C3 

A2 KB4 KA1 A1 

KA4 E4 D4 B2 

KA2 C1 KB1 A3 

E2 A4 C2 C4 

D3 B1 B3 KB2 

KA3 KB3 E1 B4 

  

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap 
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Keterangan: 

 A : Konsentrasi 5% 

 B : Konsentrasi 10% 

 C : Konsentrasi 20% 

 D : Konsentrasi 40% 

 E : Konsentrasi 80% 

 KA : Kontrol Positif (K+) 

 KB : Kontrol Negatif (K-) 

 1 : Pengulangan ke 1 

 2 : Pengulangan ke 2 

 3 : Pengulangan ke 3 

 4  : Pengulangan ke 4 

 

3.7 Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat: 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

No. Nama bahan Jumlah 

1 Autoklaf 1 buah 

2 Cawan petri 35 buah 

3 Rak tabung reaksi 1 buah 

4 Tabung reaksi 7 buah 

5 Bunsen  1 buah 

6 Erlenmeyer 100 ml 1 buah 

7 Inkubator  1 buah 

8 Pipet tetes 1 buah 

9 Magnetik stirrer  1 buah 

10 Jangka sorong 1 buah 

11 Timbangan Analitik 1 buah 

12 Botol flakon 7 buah 
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13 Enkast  1 buah 

14 Jarum ose  2 buah 

15 Kapas Lidi 7 buah 

16 Syringe 1ml 3 buah 

17 Shaker Digital 1 buah 

18 Rotary Evaporator 1 buah 

19 Beaker Glass 500 ml 1 buah 

20  Spatula Kaca 1 buah 

21 Spektrometer 1 buah 

22  Laminar Air Flow 1 buah 

23 Hot Plate 1 buah 

24 Penyaring kain 1 buah 

25 Toples tertutup  1 buah 

26 Corong gelas 1 buah 

Tabel 3.2.  Alat yang digunakan untuk penelitian 

 

 

2. Bahan  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

No. Nama bahan Jumlah 

1 Alkohol 70 %  1 liter 

2 Ekstrak Daun Awar-Awar (Ficus 

septica Burm F) 

16 ml 

3 Bakteri Eschericia coli 7 koloni 

4 Medium NA (Nutrient Agar) 14 gram 

5 Aquades 700 ml 

6 Etanol 96% ½ liter 

7 Kapas 50 gram 

8 Alumunium foil 1 pak 

9 Paper disk 42 lembar 
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10 Plastik Wrap 1 rol 

11 Larutan Barium CLorida (BaCl2) 

1% 

0,05 ml 

12 Asam Sulfat (H2SO4) 1% 9,95 ml 

 

13 Tetrasiklin 3x 10
-4

 

gram 

   Tabel 3.3 Bahan yang digunakan untuk penelitian 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

    Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.8.1 Tahap Persiapan 

3.8.1.1 Sterilisasi Alat dan Bahan 

   Seluruh alat yang digunakan untuk percobaan ini disterilisasi di autoclave 

pada suhu 121ºC selama 15 menit dengan tekanan 1,5 atm setelah dicuci bersih, 

keringkan dan dibungkus dengan kertas. 

3.8.2 Tahap Pelaksanaan 

3.8.2.1 Pembuatan Ekstrak 

1. Mencuci bersih daun awar-awar (Ficus septica Burm F) sebanyak 300 gram 

lalu diangin-anginkan hingga tidak mengandung air. 

2. Mengeringkan daun awar-awar (Ficus septica Burm F) dengan menggunakan 

oven dengan suhu 40ºC atau pada sinar matahari hingga kering. 

3. Menghaluskan bahan yang telah kering menggunakan blender sampai menjadi 

simplisia atau serbuk. 

4. Menimbang serbuk simplisia tanaman awar-awar (Ficus septica Burm F) 

sebanyak 500 gram. 

5. Memaserasi serbuk dengan larutan etanol 96% sebanyak 500 ml selama 24 

jam. 

6. Serbuk yang telah dibasahi dengan pelarut dipindahkan ke dalam toples, 
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diratakan dan ditambahkan pelarut etanol 96% sampai terendam (pelarut yang 

digunakan minimal 2 kali berat atau lebih). Pelarut yang ditambahkan 

sebanyak 1,5 L. Kemudian toples ditutup dengan rapat selama 24 jam. Dan 

dishaker diatas shaker digital dengan kecepatan 50 rpm.  

7. Ekstrak cair disaring dengan penyaring kain dan hasilnya ditampung dalam 

Erlenmeyer. 

8. Ampas kemudian dimasukkan lagi dalam toples dan ditambahkan pelarut 

sampai terendam (minimal pelarut 5 cm diatas permukaan), dalam hal ini 

digunakan 1,5 L pelarut. 

9. Biarkan selama 24 jam diatas shaker dengan kecepatan 50 rpm. 

10. Hasil ekstrak cair pertama dan kedua dijadikan satu dan diuapkan dengan 

menggunakan rotary evaporator. Diperlukan waktu 3 jam untuk evaporasi. 

11. Ekstrak yang dihasilkan dievaporasi/ diuapkan di atas water bath selama 2 

jam.  

   Pembuatan ekstrak konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 80% dengan cara 

mengencerkan dengan aquades. Melakukan pengenceran pada ekstrak daun 

awar-awar (Ficus septica Burm F) sesuai konsentrasi yang diinginkan, dengan 

cara membagi menjadi 5 kelompok konsentrasi yaitu 5%, 10%, 20%, 40% dan 

80%. Larutan konsentrasi ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) 

dengan pembuatan 10 ml pengenceran menggunakan aquadest, digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

V1: Volume yang dicari 

N1: Konsentrasi Awal 

V2: Volume yang diinginkan 

N2: Konsentrasi yang diinginkan 

 

 

V1 X N1 = V2 X N2 
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Konsentrasi 5 % dengan perhitungan : 

0,5 ml ekstrak + 0,5 ml aquadest 

0,5 ml ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) yang dicampur 

dengan 0,5 ml aquadest untuk mendapatkan konsentrasi 5%. 

 

Konsentrasi 10 % dengan perhitungan :  

1 ml ekstrak + 9 ml aquadest  

1 ml ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) yang dicampur 

dengan 9 ml aquadest untuk mendapatkan konsentrasi 10%. 

 

Konsentrasi 20 % dengan perhitungan :  

2 ml ekstrak + 8 ml aquadest  

2 ml ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) yang dicampur 

dengan 8 ml aquadest untuk mendapatkan konsentrasi 20%. 

 

Konsentrasi 40% dengan perhitungan :  

4 ml ekstrak + 6 ml aquadest  

4 ml ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) yang dicampur 

dengan 6 ml aquadest untuk mendapatkan konsentrasi 40%. 

 

Konsentrasi 80% dengan perhitungan  

8 ml ekstrak + 2 ml aquadest  

8 ml ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F)  yang dicampur 

dengan 2 ml aquadest untuk mendapatkan konsentrasi 80%. 

 

Konsentrasi 0% tanpa diberi ekstrak, hanya 10 ml aquades (K-) 

Konsentrasi 0% tanpa diberi ekstrak, hanya 10 ml tetrasiklin (K+) 
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3.8.2.2 Inokulasi Bakteri E coli 

1) Mendinginkan selama beberapa saat media NA untuk menghilangkan uap air

pada cawan petri.

2) Mengambil sediaan Eschericia coli sebanyak 10 ml kemudian dilakukan

pengenceran.

3) Mengambil suspensi Eschericia coli yang telah diencerkan dengan kapas lidi,

kemudian menginokulasi secara merata pada permukaan NA secara zig-zag.

4) Mencelupkan paper disc ke dalam wadah yang berisi ekstrak kunyit dan

kencur sesuai dengan konsentrasi menggunakan pinset steril.

5) Memasukan paper disk yang telah dicelupkan ke dalam ekstrak kunyit dan

kencur pada media NA dan ditanam tepat ditengah-tengah media.

6) Menutup cawan petri, kemudian diputar 180˚C diatas api bunsen untuk lebih

mensterilkan cawan petri.

7) Membungkus dan melapisi bagian tepi cawan petri menggunakan plastic

wrap.

8) Menginkubasi pada suhu 37˚C selama 24 jam dengan posisi terbalik.

Pembuatan NA (Nutrient Agar) 

1) Menimbang bubuk NA.

Perhitungan pembuatan Nutrient Agar:

Gram NA =

2) Menambahkan aquadest steril pada bubuk NA sesuai dengan kebutuhan.

3) Mengaduk bahan hingga homogen.

4) Merebus larutan NA hingga tercampur menggunakan magnetic stirrer.

5) Mendinginkan hasil larutan NA dalam water bath pada suhu 45-47˚C,

kemudian dituang kedalam cawan petri sebanyak 15 ml.

6) Membiarkan suspense padat dan menyimpannya selama 24 jam.
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3.8.2.2 Pembuatan Suspensi 

       Larutan Mac Farland 0,5 digunakan dengan membandingkan kekeruhan 

biakan bakteri dalam media cair dengan kepadatan 1,5 x 108 sel/ml dengan 

langkah sebagai berikut: 

1) Membuat larutan dengan memasukan 1 ml Barium Clorida (BaCl2) 1%. 

2) Membuat larutan dengan memasukkan 9,95 ml Asam Sulfat (H2SO4) 1%. 

3) Mencampur kedua larutan pada tabung reaksi, dengan perbandingan 0,1 

BaCl2 1% dan 9,9 ml H2SO4. 

4) Menyimpan larutan dalam suhu kamar dan tempat gelap serta tidak terkena 

sinar matahari langsung. 

5) Mengambil 3-5 koloni biakan Eschericia coli dan diencerkan dengan 

aquades sampai tercapai larutan homogen untuk mendapatkan kepadatan 

bakteri yaitu 3 x 108 sel/mm. 

6) Membandingkannya dengan larutan standar Mac Farland 1. Jika biakan 

bakteri Eschericia coli belum sama dengan larutan pembanding, maka 

ditambahkan aquades. Jika terlalu keruh, dapat ditambahkan bakteri dengan 

jarum ose. 

 

1.8.2.5 Tahap Pengujian 

1) Setelah diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37ºC, kemudian meletakkan 

cawan petri berderet diatas meja sesuai perlakuan. 

2) Meletakkan cawan petri secara terbalik, dalam hal ini tutup cawan petri 

tidak dibuka. 

3) Mengukur zona hambat pada masing-masing perlakuan dengan jangka 

sorong. 
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3.9 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian 

Persiapan Alat dan 

Bahan 

 

Konsentrasi Ekstrak 

daun awar-awar (Ficus 

septica Burm F) 

5% 10% 

 

20% 

 

40% 

 

80% 

 

K+ 

K- 

Pembuatan Medium 

Agar 

Pembuatan Suspensi Penanam biakan murni 

Escherichia coli. 

Inkubasi 

(Pada Suhu 37
o
C selama 24 jam) 

 

Pengukuran Zona 

Hambat 

 

Analisis Data 

 



47 
 

1.10 Teknik Pengumpulan Data 

Observasi di laboratorium difokuskan pada obyek perlakuan yaitu 

variable terikat yang diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh 

diaplikasikan ke dalam bentuk tabel. Tabel tersebut akan mencangkup data rata-

rata pengukuran diameter zona hambat bakteri Escherichia coli dengan bantuan 

alat jangka sorong. Observasi pengukuran terhadap diameter zona hambat yang 

terbentuk ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.4 Pengukuran Diameter Zona Hambat Escherichia coli Ekstrak 

Daun Awar-Awar (Ficus septica Burm F) 

 

 

Perlakuan 

 

Diameter Zona Hambat (mm) 

 

Kriteria 

Kekuatan Zat 

Antibakteri 

 

 

U1 

 

U2 

 

U3 

 

U4 

 

Rerata 

Aquades (K-)       

Tetrasiklin (K+)       

Ekstrak daun Ficus 

septica Burm F 

dengan konsentrasi 

5% 

      

Ekstrak daun Ficus 

septica Burm F 

dengan konsentrasi 

10% 

      

Ekstrak daun Ficus 

septica Burm F 

dengan konsentrasi 
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20% 

Ekstrak daun Ficus 

septica Burm F 

dengan konsentrasi 

40% 

      

Ekstrak daun Ficus 

septica Burm F 

dengan konsentrasi 

80% 

 

 

     

 

3.11. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan perhitungan SPSS menggunakan uji One-way 

ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan efektif yang bermakna dari 

masing-masing konsentrasi ekstrak daun Ficus septica Burm F dalam 

menghambat pertumbuhan E.coli. Syarat ketentuan uji One-way ANOVA 

adalah data berdistribusi normal dan varians data sama. Pada penelitian ini 

distribusi data yang diperoleh tidak normal meski sudah dilakukan transformasi 

data. Varians data pada penelitian ini juga tidak sama. Oleh karena itu, 

dilakukan uji Kruskal-Wallis sebagai alternatifnya. Jika hasil dari uji 

didapatkan perbedaan yang bermakna antar tiap konsentrasi, maka diperlukan 

perhitungan multiple comparation menggunakan Post-Hoc test Mann Whitney 

untuk melihat konsentrasi berapa saja yang memiliki perbedaan konsentrasi 

yang bermakna.  

 




