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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen sesungguhnya (True Experimental Research). Menurut Sukmadinata 

(2012) penelitian eksperimen sesungguhnya bertujuan untuk menguji pengaruh 

atau hubungan sebab akibat dari beberapa variabel dengan cara mengenakan satu 

atau lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen dan 

membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak 

dikenai kondisi perlakuan.  

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian eksperimen 

sesungguhnya dengan menggunakan rancangan penelitian The Posttest Only 

Control Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-

masing dipilih secara acak, dimana dalam suatu populasi terdapat sampel yang 

sama (homogen). Kelompok pertama yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol 

(Sugiyono, 2010). Karakteristik antar unit populasi yang sama (homogen) maka 

tidak dilakukan pengukuran awal. Pengukuran variabel dilakukan setelah diberi 

perlakuan. Berikut adalah skema rancangan The Posttest Only Control Group 

Design: 
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Keterangan: 

R : Randomisasi 

X1 : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok perlakuan sari jahe merah 10% 

X2 : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok perlakuan sari jahe merah 20% 

X3 : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok perlakuan sari jahe merah 30% 

X4 : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok perlakuan sari jahe merah 40% 

K : Kelompok kontrol, yaitu kelompok tanpa sari jahe merah 

O1 : Observasi eksperimen, yaitu kelompok perlakuan sari jahe merah 10% 

O2 : Observasi eksperimen, yaitu kelompok perlakuan sari jahe merah 20% 

O3 : Observasi eksperimen, yaitu kelompok perlakuan sari jahe merah 30% 

O4 : Observasi eksperimen, yaitu kelompok perlakuan sari jahe merah 24% 

O5 : Observasi kontrol, yaitu kelompok tanpa sari jahe merah 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 – Januari 2017. 

R 

X1 

X2 

X3 

X4 

K 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 
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3.2.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang.  

 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Adapun 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman jahe merah (Zingiber 

officinale Rosc). 

 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Adapun sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rimpang jahe merah (Zingiber officinale Rosc) yang diperoleh 

dari Pasar Besar Kota Malang. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dilakukan atas dasar 

pertimbangan peneliti yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada 

dalam anggota sampel yang diambil. 
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Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dan masing-masing perlakuan 

terdiri dari 5 kali pengulangan. Perhitungan cara menentukan jumlah ulangan 

menurut Hanafiah (2000) adalah dengan rumus sebagai berikut: 

(𝑡 − 1)(𝑟 − 1) ≥ 15  

Keterangan: 

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t = Treatment (jumlah perlakuan) 

(t – 1) (r – 1) ≥ 15 

(5 – 1) (r – 1) ≥ 15 

4 (r – 1) ≥ 15 

4r – 4 ≥ 15 

4r ≥ 15 + 4 

r ≥ 19/4 

r ≥ 4,75 dibulatkan menjadi 5 

Hasil perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan jumlah pengulangan 

yang diperlukan adalah sebanyak 5 kali pengulangan. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah berbagai konsentrasi sari jahe 

merah, yaitu konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 40%. 
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3.4.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah diameter zona hambat bakteri Escherichia coli. 

 

3.4.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan sehingga hubungan 

variabel independen dengan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar 

yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

berat pati jagung, suhu inkubasi, dan lama inkubasi. 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Konsentrasi sari jahe merah adalah ukuran atau takaran bahan jahe merah 

sebagai antimikroba dalam suatu pelarut. Konsentrasi sari jahe merah yang 

digunakan adalah 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Penentuan dari berbagai 

konsentrasi tersebut berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, yaitu pada 

konsentrasi 14% menghasilkan diameter zona hambat terbesar 8,8 mm. 

Selain itu pada penelitian yang dilakukan Handrianto (2016) menunjukkan 

bahwa konsentrasi 20% sudah terbentuk zona bening yang menghambat 

bakteri Escherichia coli. Penentuan konsentrasi sari jahe merah mengacu 

pada hasil penelitian pendahuluan dan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya dengan konsentrasi 20% diambil sebagai nilai tengah. 
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Kemudian menentukan 2 konsentrasi atas dan bawah dengan interval 10 

sehingga didapatkan berbagai konsentrasi, yaitu 0%, 10%, 30%, dan 40%. 

Konsentrasi 0% juga dijadikan sebagai perlakuan kontrol.  

2. Edible film merupakan lapisan tipis yang digunakan sebagai pembungkus 

makanan dan bersifat biodegradable. Edible film dapat ditambahkan bahan 

tertentu seperti antimikroba untuk menambah nilai fungsioanal serta dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Bahan pembuat edible 

film berasal dari bahan alami sehingga dapat dikonsumsi secara langsung 

bersama produk pangan. 

3. Zona hambat bakteri adalah daya hambat bakteri oleh antimikroba yang 

diukur berdasarkan diameter zona bening di sekeliling kertas cakram. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode difusi. 

4. Berat pati jagung, masa pati jagung yang digunakan sebagai bahan 

pembuatan edible film dalam penelitian ini adalah 2 gram. 

5. Suhu inkubasi adalah temperatur pada inkubator yang diatur untuk 

menyimpan sampel perlakuan dalam penelitian ini adalah 37oC. 

6. Lama inkubasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menginkubasi sampel 

perlakuan dalam penelitian ini adalah 1 x 24 jam. 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu: tahap persiapan dan 

tahap pelaksanaan. 
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3.6.1. Persiapan Penelitian 

3.6.1.1. Alat 

1. Pembuatan Sari Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc) 

a. Pisau 

b. Parutan kelapa 

c. Pompa vakum 

d. Erlenmeyer vakum 

e. Corong Buchner 

f. Kertas saring 

g. Botol schott 500 ml 

h. Centrifuge 

i. Tabung Eppendorf

2. Pembuatan Edible Film 

a. Magnetic stirrer 

b. Erlenmeyer 100 ml 

c. Gelas kimia 50 ml 

d. Spatula 

e. Spuit 1 ml 

f. Pipet tetes 

g. Gelas ukur 100 ml 

h. Gelas ukur 25 ml 

i. Plat kaca berukuran 15 

cm x 7 cm x 2 cm

3. Analisis Zona Hambat 

a. Horizontal LAF 

b. Autoklaf 

c. Vortex 

d. Bunsen 

e. Erlenmeyer 250 ml 

f. Gelas ukur 100 ml 

g. Cawan petri 

h. Tabung reaksi 

i. Rak tabung reaksi 

j. Jarum ose 

k. Timbangan analitik 

l. Alumunium foil 

m. Plastic wrap 

n. Kapas 

o. Lidi 

p. Botol semprot
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3.6.1.2. Bahan 

1. Pembuatan Sari Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc) 

a. Rimpang Jahe Merah 

2. Pembuatan Edible Film 

a. Pati jagung merk “maizenaku” 

b. Gliserol 

c. CMC 

d. Aquades 

e. Sari jahe merah 

3. Analisis Zona Hambat 

a. Nutrient agar 

b. Edible film 

c. Aquades 

d. Kultur bakteri Escherichia coli 

 

3.6.2. Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1.Pembuatan Sari Jahe Merah 

a. Mencuci jahe segar pada bagian rimpang hingga bersih. 

b. Membersihkan dan mensterilisasi permukaan jahe dengan alkohol 

70%. 

c. Mengupas jahe yang disterilisasi dan kemudian mencuci dengan 

aquades steril. 

d. Memarut jahe dengan menggunakan parutan. 
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e. Menyaring jahe dengan menggunakan pompa vakum, Erlenmeyer 

vakum, corong Buchner, dan kertas saring. 

f. Memasukkan sari jahe ke dalam tabung Eppendorf dan mensentrifuge 

dengan kecepatan 5.000 rpm selama 10 menit. 

 

3.6.2.2.Prosedur Penetuan Konsentrasi Sari Jahe Merah 

Rumus Penentuan Konsentrasi (v/vtotal) 

  
(Doucette, 2011) 

a. Sampel Sari jahe merah yang terdapat di botol schott ditentukan 

konsentrasi yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40%. 

b. Konsentrasi 10% akan ditentukan dengan mengukur sari jahe merah 

sebanyak 10 ml yang dilarutkan dalam 100 ml larutan edible film. 

c. Konsentrasi 20% akan ditentukan dengan mengukur sari jahe merah 

sebanyak 20 ml yang dilarutkan dalam 100 ml larutan edible film. 

d. Konsentrasi 30% akan ditentukan dengan mengukur sari jahe merah 

sebanyak 30 ml yang dilarutkan dalam 100 ml larutan edible film. 

e. Konsentrasi 40% akan ditentukan dengan mengukur sari jahe merah 

sebanyak 40 ml yang dilarutkan dalam 100 ml larutan edible film. 

 

3.6.2.3.Pembuatan Edible Film dari Pati Jagung 

a. Menimbang pati jagung dengan timbangan analitik sebanyak 4 gram. 

b. Menimbang CMC dengan timbangan analitik sebanyak 0,25% (b/vtotal) 

Persen Volum/Volum =  
ml zat terlarut

ml larutan
 x 100% 
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0,25

100
 x 100 = 0,25 gram 

c. Menambahkan gliserol sebanyak 20% (v/bpati) 

20

100
 x 4 = 0,8 ml 

d. Menyampurkan pati jagung, CMC, dan gliserol  dalam 100 ml aquades 

e. Menghomogenkan larutan edible film dengan menggunakan magnetic 

stirrer selama 10 – 20 menit dengan suhu 70oC. 

f. Mendinginkan suspensi hingga suhu 40oC 

g. Menambahkan sari jahe merah 10% (v/vtotal), 20% (v/vtotal), 30% 

(v/vtotal), dan 40% (v/vtotal) ke dalam suspensi yang telah dingin 

 
(Doucette, 2011) 

 Konsentrasi 10% = 
10

100
 x 100 = 10 ml 

 Konsentrasi 20% = 
20

100
 x 100 = 20 ml 

 Konsentrasi 30% = 
30

100
 x 100 = 30 ml 

 Konsentrasi 40% = 
40

100
 x 100 = 40 ml 

h. Menuang suspensi pada plat kaca berukuran 15 cm x 7 cm x 2 cm 

sebanyak 30 ml 

i. Mengeringkan pada oven dengan suhu 60oC selama ±12 jam 

j. Mendinginkan edible film kering selama 15 menit pada suhu ruang 

untuk mempermudah pengambilan edible film 

k. Memisahkan edible film dari plat kaca 

Persen Volum/Volum =  
ml zat terlarut

ml larutan
 x 100% 
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3.6.2.4.Analisis Antimikroba 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan 

b. Menimbang Nutrient Agar (NA) sebanyak 5,2 gram 

c. Menghomogenkan NA dan aquades menggunakan magnetic stirrer 

hingga jernih 

d. Membungkus cawan petri, pinset, spatula, jarum ose, kapas lidi, dan 

tabung reaksi dengan kertas  

e. Mensterilisasi Erlenmeyer berisi larutan NA dan alat-alat yang telah 

dibungkus kertas dengan menggunakan autoklaf pada suhu 120oC 

selama 15 menit 

f. Menuangkan media NA ke dalam masing-masing cawan petri sebanyak 

10 ml 

g. Mendinginkan media NA pada cawan petri sebelum digunakan 

h. Mengambil isolat murni bakteri Escherichia coli yang telah 

dipersiapkan menggunakan jarum ose, kemudian memasukkan isolat ke 

dalam tabung reaksi yang berisi aquades dan meletakkan di atas vortex 

agar bercampur rata  

i. Setelah isolat bercampur rata dengan aquades kemudian menggoreskan 

isolat pada seluruh permukaan cawan petri menggunaka kapas lidi 

j. Memotong edible film antibakteri dengan diameter 5 mm 

k. Meletakkan edible film di permukaan cawan petri yang berisi media NA 

l. Menandai masing-masing perlakuan dengan kertas label 
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m. Menginkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam dengan posisi cawan 

dibalik 

n. Mengamati adanya zona bening dan mengukur diameter zona 

hambatnya 

 

3.7. Prosedur Pengambilan Data 

3.7.1. Data dan Sumber Data 

Data yang diambil adalah data dalam penelitian tentang diameter zona 

hambat bakteri Escherichia coli pada edible film yang diberi perlakuan sari jahe 

merah dengan konsentrasi 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. 

 

3.7.2. Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan prosedur 

berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan tertentu. 

Observasi dilakukan di laboratorium terhadap objek perlakuan. Observasi 

eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data tentang 

pengaruh konsentrasi sari jahe merah terhadap zona hambat bakteri Escherichia 

coli. 
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3.7.2.1. Cara Mengukur Zona Hambat 

1. Setelah menginkubasi selama 1x24 jam, mengukur diameter zona 

hambat dengan menggunakan jangka sorong atau caliper, termasuk 

diameter kertas cakram dalam pengukuran 

2. Jika ada pembulatan pada saat mengukur diameter zona hambat, 

dibulatkan pada angka yang lebih tinggi 

3. Mengukur diameter zona hambat secara langsung dengan cara melihat 

bagian belakang cawan petri dan mengamati pada cahaya yang terang 

4. Mencatat ukuran zona hambat pada lembar pengamatan 

5. Apabila terdapat beberapa sampel pada cawan petri dan zona hambat 

yang dihasilkan saling tumpeng tindih, dapat dilakukan pengukuran 

dengan cara mengukur jari-jari zona hambat dari tepi zona bening 

hingga pusat kertas cakram kemudian dikalikan 2 untuk mendapatkan 

hasil diameter 

6. Jika tidak terdapat zona bening pada daerah di sekitar kertas cakram 

dan pertumbuhan bakteri hingga tepi kertas cakram maka dinyatakan 

tidak dapat terbentuk zona hambat atau zona hambat 0 mm (Hudzicki, 

2009). 

 

3.8. Teknik dan Analisis Data 

Data statistik yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji 

Analisis Varian Satu Jalur dengan terlebih dahulu harus memenuhi syarat uji asumsi 

Normalitas dan Homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan Uji Duncan. 
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Pengolahan data menggunakan program SPSS 20. Langkah-langkah uji statistik 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.8.1. Uji Normalitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah datanya normal ataukah tidak. 

Pertama dilakukan uji distribusi frekwensi, prosedur ini digunakan untuk menguji 

kenormalan data dengan skewness (nilai kemiringan) dan kurtosis (titik 

kemiringan). Langkah-langkahnya: 

Analyze       Descriptive Statistics       Frequencies 

Kemudian uji nilai skewness dan kurtosis dengan syarat nilai skewness dan nilai 

kurtosis terletak antara ±2. 

Nilai Skewness =  
Skewness

Standar error of skewness
 

Nilai Kurtosis =  
Kurtosis

Standar error of kurtosis
 

 

3.8.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varian merupakan asumsi penting perhitungan analisis 

varian. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-masing data 

sudah terpenuhi atau belum. Dikatakan datanya bersifat homogen jika nilai 

signifikasi lebih besar dari 0,05. Langkah-langkahnya: 

Analyze       General Linear Model       Univariate       Option 

Kemudian masukkan variabel yang akan diuji ke dalam menu descriptive statistic 

dan homogeneity test untuk mengetahui data tersebut homogen atau tidak. 

Tabel 3.1. Hasil Uji Homogenitas 

Levene statistic df1 df2 Sig. 
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3.8.3. Uji Analisis Varian Satu Jalur 

Data berdistribusi normal dan variasi datanya homogen, maka dilanjutkan 

uji analisis varian. Analisis varians atau Anava digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan rata – rata lebih dari dua buah populasi(sampel) 

yang dikomparasikan. Uji analisis varian satu jalur dilakukan untuk mengetahui 

interaksi antara 1 variabel independent. Langkah-langkahnya: 

Analyze Compare Means One-Way ANOVA 

Kemudian masukkan variabel yang akan diuji ke dalam menu dependent variabel 

yang dalam ini adalah kadar air edible film, ketebalan edible film, dan diameter zona 

hambat bakteri Escherichia coli ke dalam fixed factor untuk mengetahui interaksi 

faktor variabel independent. 

3.8.4. Uji Duncan 

Bila hasil analisis sidik ragam atau analisis varian 1 jalan menunjukkan 

berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji duncan. Langkah-langkahnya: 

Analyze       General Linear Model       Univariate   

Kemudian masukkan variabel yang akan diuji ke dalam menu dependent variabel 

dan fixed factor, kemudian klik menu post hoc masukkan variabel factor dan post 

hoc test, kemudian uji Duncan. 




