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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimental 

sesungguhnya (True Eksperimental Research) dengan tujuan untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri sediaan hand sanitizer ekstak seledri (Apium graveolens L) 

trhadap Staphylococcus aureus dan hasil dari penelitian akan dikaji sebagai 

sumber belajar biologi. Desain penelitian yang digunakan yaitu The Posttest-Only 

Control Group Desaign karena dalam penelitian terdapat dua kelompok yang 

dipilih secara random yaitu sediaan hand sanitizer ekstrak seledri sebagai 

kelompok eksperimen serta sediaan hand sanitizer tanpa ekstrak sebagai 

kelompok kontrol negatif dan hand sanitizer dipasaran sebagai kelompok kontrol 

positif (Sugiono, 2015). 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 hingga 18 Juli 2018. 

Pembuatan ekstrak seledri (Apium graveolens L) dilakukan di Laboratorium 

Fitofarmaka Materia Medica Batu. Pembuatan sediaan hand sanitizer dan 

pengujian aktivitas antibakteri dilakukan di Laboratorium Biologi dan pengujian 

pH sediaan hand sanitizer dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berupa subjek atau obyek yang 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Staphylococcus aureus di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling yaitu pengambilan sampel Staphylococcus aureus di 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan tingkatan dalam anggota populasi. 

3.3.3 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian adalah Staphylococcus aureus di Laboratorium Biologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak seledri 

(Apium graveolens L). 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat bakteri 

Staphylococcus aureus dan pH sediaan hand sanitizer  



30 
 

c. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah komposisi dan jumlah bahan 

tambahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan hand sanitizer, media 

tumbuh bakteri, waktu, dan suhu. 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi dari masing-masing variabel 

berdasarkan pada proses atau prosedur pengukuran/pengumpulan data variabel 

dalam suatu penelitian.Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.1sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Definisi operasional variabel 

No Variabel Definisi Operasional Skala 

1. Konsentrasi 

ekstrak seledri 

Konsentrasi ekstrak seledri yang digunakan dalam 

penelitian terdiri dari 10%, 25%, 50%, dan 75% 

 

Ordinal 

2. pH Syarat pH sediaan topikal adalah 4,5-6,5. Nominal  

3. Diameter zona 

hambat bakteri 

Diameter zona hambat diukur menggunakan jangka 

sorong dengan rumus: 

   
       

 
 

Keterangan: 

D1: Diameter zona hambat horizontal 

D2: Diameter zona hambat vertikal 

 

Nominal 

4. Komposisi dan 

jumlah bahan 

tambahan yang 

digunakan dalam 

pembuatan hand 

sanitizer 

Bahan yang digunakan adalah CMC-Na (5g), gliserin  

(10g), propilen glikol (5g), dan aquades (100 ml). 

Nominal 

5. Media tumbuh 

bakteri 

Media tumbuh bakteri yang digunakan dalam 

penelitian adalah MHA (Mueller Hinton Agar) 

 

Nominal  

6. Waktu  Waktu yang digunakan sebagai variabel kontrol 

adalah lamanya proses maserasi dan waktu pengujian 

efektivitas zat antibakteri dari ekstrak seledri dan 

hand sanitizer. Lamanya proses maserasi kurang 

lebih 10 hari. Waktu pengujian efektivitas zat 

antibakteri yaitu 24 jam 

 

Nominal 

7. Suhu  Suhu yang digunakan dalam pengujian efektivitas 

daya antibakteri yaitu 37
o
C 

Nominal 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan sebelum penelitian adalah mempersiapkan alat, 

bahan, dan prosedur kerja yang akan dilakukan. 

A. Alat 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Alat yang digunakan dalam penelitian 

No Alat Fungsi 

1.  Pisau Untuk memotong bahan 

2.  Timbangan digital 
Untuk menimbang dengan kuantitas yang cukup besar, biasanya 

memiliki ketelitian 0 gram 

3.  Timbangan analitik 
Untuk menimbang dengan kuantitas yang lebih kecil, biasanya 

memiliki ketelitian 0,00 gram 

4.  Loyang Sebagai wadah seledri segar 

5.  Blender Untuk menghaluskan seledri  

6.  Erlenmeyer Sebagai tempat pencampuran adonan 

7.  Kain saring Untuk menyaring larutan hasil pencampuran 

8.  Evaporator Untuk mengubah sebagain atau keseluruhan pelarut menjadi uap 

9.  Water bath Untuk memberikan suhu yang konstan pada saat ekstraksi 

10.  Mortir  Untuk menumbuk bahan 

11.  Baskom Sebagai tempat untuk bahan da limbah hasil penyaringan 

12.  Pengaduk Untuk mengaduk pada saat proses pembuatan hand sanitizer 

13.  Autoklaf Untuk mensterilisasikan peralatan yang tidak tahan panas tinggi 

14.  Oven Untuk mensterilisasikan peralatan yang tahan panas tinggi 

15.  Bunsen 
Untuk mensterilkan pinggiran cawan petri yang sudah diberi 

perlakuan 

16.  Cawan petri Sebagai tempat perkembangbiakan mikroba  

17.  Tabung reaksi Sebagai tempat untuk hasil ekstraksi 

18.  Kapas lidi Untuk mengambil bakteri 

19.  Paper disk Sebagai media untuk menaruh hand sanitizer 

20.  Pinset Untuk mengambil dan meletakkan bahan dan sisa bahan  

21.  Inkubator 
Untuk mengontrol kondisi lingkungan seperti suhu dan 

kelembapan 

22.  LAF Untuk melakukan kegiatan penanaman (inokulasi) 

 

B. Bahan 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.3 

sebagai berikut. 

 



32 
 

Tabel 3.3 Bahan yang digunakan dalam pembuatan ekstrak 
No Bahan Kuantitas Fungsi 

1.  Seledri (Apium graveolens L) 3 Kg Sebagai bahan baku pembuatan ekstrak 

2.  Etanol 96% 75 L Sebagai pelarut dalam pembuatan ekstrak 

 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer dapat dilihat pada 

Tabel 3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Bahan yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer 

No Bahan Kuantitas Fungsi 

1.  
Ekstrak daun seledri 

(Apium graveolens L) 

10%, 25%, 50%, dan 

75% 

Sebagai bahan aktif dalam 

pembuatan hand sanitizer 

2.  CMC-Na 5g 
Sebagai bahan pembentuk gel 

dalam pembuatan hand sanitizer 

3.  Gliserin  10g Sebagai pelembab 

4.  Propilenglikol 5g Sebagai pelarut gliserin 

5.  Aquades 200ml 
Sebagai mencampur semua 

bahan 

 

Bahan yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri dapat dilihat pada 

Tabel 3.5 sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Bahan yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri 

No Bahan Kuantitas Fungsi 

1.  
Sediaan hand sanitizerd ari ekstrak 

seledri 
16 botol 

Sebagai produk antimikroba yang 

akan diuji tingkat efektivitasnya 

2.  
Kontrol positif (hand sanitizer di 

pasar) 
4 tabung 

Sebagai produk antimikroba yang 

akan diuji tingkat efektivitasnya 

3.  
Kontrol negatif (hand sanitizer 

tanpa penambahan ekstrak 
4 tabung 

Sebagai produk antimikroba yang 

akan diuji tingkat efektivitasnya 

4.  Media MHA  
24 cawan 

petri  

Sebagai media dalam 

pertumbuhan bakteri 

5.  Bakteri Staphylococcus aureus 100 ml Sebagai bakteri yang diujikan 

 

C. Langkah Kerja 

Prosedur kerja yang akan dilakukan dalam penelitian ada 3 yaitu pembuatan 

ekstrak, pembuatan hand sanitizer, dan uji efektivitas daya antibakteri. 

a. Pembuatan ekstrak seledri (Apium graveolens L) 

Proses pembuatan ekstrak adalah: 

1. Mencuci bersih tanaman seledri (Apium graveolens L) sebanyak 2 kg. 
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2. Mengeringkan daun seledri hingga kadar air berkurang, kemudian 

simplisia daun seledri yang sudah kering dihaluskan. Serbuk simplia 

daun seledri direndam pada larutan etanol 96% hingga keseluruhan 

terendam.  

3. Menutup Erlenmeyer dengan aluminium foil. 

4. Menyimpan bahan pada ruang tertutup selama 5 hari proses maserasi. 

5. Menyaring ekstrak menggunakan corong Buchner dan kain saring 

untuk diambil filtratnya. 

6. Selanjutnya filtrat di evaporasi menggunakan rotary evaporator 

dengan suhu 79
o
C. 

7. Pindahkan larutan ke botol kaca yang sudah di sterilkan kemudian di 

tutup dan beri label. Hasil ekstrak disimpan di dalam kulkas dengan 

tujuan agar ekstrak tidak rusak. 

b. Pembuatan hand sanitizer 

Proses pembuatan hand sanitizer: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Melarutkan ekstrak dengan sebagian aquades 

3. Melarutkan CMC-Na dengan sisa aquades yang telah dipanaskan, 

kemudian didiamkan selama 15 menit. Mengaduk hingga terbentuk 

massa gel yang homogen. 

4. Mencampurkan propilen glikol dan gliserin 

5. Mencampurkan ekstrak, basis gel (Larutan CMC-Na), serta campuran 

propilen glikol dan gliserin. 
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c. Penanaman bakteri Staphylococcus aureus pada media MHA 

1. Menyiapkan media MHA, suspensi Staphylococcus aureus, cotton 

swap, bunsen, paper disk, dan hand sanitizer ekstrak seledri (Apium 

graveolens L.) 

2. Mengambil bakteri Staphylococcus aureusmenggunakan cotton swap 

3. Membuka cawan petri dengan menggoreskan cotton swap di atas 

media MHA secara streaking dengan langkah berikut: 

a. Goresan dimulai pada setengah permukaan lempeng agar 

b. Memutar lempeng agar (cawan petri) 180
o
 dan dilakukan 

penggoresan pada sisa permukaan lempeng 

c. Memutar lempeng agar (cawan petri) 90
o
 dan dilakukan 

penggoresan pada sisa permukaan lempeng agar yang sudah 

digores 

d. Memutar lempeng agar (cawan petri) 180
o
 dan dilakukan 

penggoresan pada sisa permukaan lempeng agar yang sudah 

digores 

e. Mencelupkan paper disk pada sediaan hand sanitizer 

f. Menggunakan pinset steril untuk mengambil paper disk pada 

sediaan hand sanitizer dan diletakkan pada bagian tengah media 

MHA 

g. Menutup kembali cawan petri dan mensterilkannya 

menggunakan Bunsen 
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h. Mengeluarkan cawan petri dari LAF dan memasukkan ke dalam 

inkubator selama 24 jam  

i. Setelah 24 jam, semua cawan petri dikeluarkan dari inkubator 

dan dilakukan pengukuran zona hambat dengan menggunakan 

jangka sorong. 

Proses pengamatan yang dilakukan, adalah: 

1. Meletakkan cawan petri sesuai dengan denah RAL 

2. Meletakkan cawan petri secara terbalik (tutup cawan tidak dibuka) 

3. Mengukur diameter zona hambat Staphylococcus aureus 

menggunakan jangka sorong 

d. Pengujian aktivitas antibakteri sediaan hand sanitizer ekstrak seledri 

(A.graveolens L) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

1. Mensterilkan LAF (Laminar Air Flow) menggunakan lampu sinar 

UV, menyalakan blower, menghidupkan bunsen, menyemprot LAF 

menggunakan alkohol 70% 

2. Membuka media MHA dari plastik wrap dan disterilkan menggunakan 

api bunsen 

3. Isolat yang sudah dibiakkan disterilkan menggunakan api bunsen dan 

mengambil bakteri Staphylococcus aureus kemudian diletakkan pada 

media MHA dengan cara streaking menggunakan jarum ose. 

4. Kemudian meletakkan paper disk yang telah dicelupkan di sediaan 

hand sanitizer pada media MHA  
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5. Menutup cawan petri menggunakan plastik wrap dan menaruh 

kembali di inkubator dengan suhu 46
o
C selama 24 jam. Setelah 24 jam 

dilakukan pengamatan. 

e. Pengujian pH sediaan hand sanitizer ekstrak seledri (A.graveolens) 

Pengujian pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Sebelum 

digunakan pH meter harus dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH. 

Pengukuran pH dilakukan dengan memasukkan pH meter ke dalam sediaan 

hand sanitizer dan tunggu hingga skala angka stabil. Nilai pH sediaan 

disesuaikan dengan syarat pH sediaan topikal yaitu 4,5-6,5. 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan untuk menempatkan unit 

eksperimental dalam lingkungan percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Peletakan perlakuan pada rancangan ini dilakukan secara acak 

sehingga unit percobaan memiliki peluang yang sama besar untuk memperoleh 

perlakuan (Sugiono, 2015).  

(t – 1) (r – 1)  ≥  5 

Keterangan: 

t  = jumlah kelompok 

n = jumlah pengulangan 

(t – 1) (r – 1)  ≥  5 

(6 – 1) (r – 1)  ≥  5 

5 (r – 5) ≥  5 

5r  ≥  5   5 
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5r  ≥  0 

r  ≥ 4 ulangan 

Penelitian ini menggunakan 6 perlakuan yang masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak 4 kali.Sampel dalam penelitian ini adalah 24 cawan petri yang 

berisi biakan bakteri Staphylococcus aureus. 

A1.1 A4.2 A2.2 A3.4 

K1.2 A3.1 A3.2 A1.4 

K2.4 A1.2 K1.1 A4.4 

A2.1 K1.4 A4.3 K1.3 

K2.3 A2.3 K2.1 A2.4 

A4.1 A3.3 A1.3 K2.2 

Gambar 3.1 Denah RAL 

Keterangan:  

A1 : perlakuan dengan konsentrasi 75% 

A2 : perlakuan dengan konsentrasi 50% 

A3 : perlakuan dengan konsentrasi 25% 

A4 : perlakuan dengan konsentrasi 10% 

K1 : perlakuan kontrol positif (hand sanitizer di pasaran) 

K2 : perlakuan kontrol negatif (sediaan hand sanitizer tanpa penambahan 

ekstrak) 

 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Tahapan Penelitian 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi 

eksperimen yaitu teknik pengambilan data secara langsung yang dilakukan di 

laboratorium yang dilakukan dengan melihat dan mencatat kegiatan pada objek 

perlakuan. 

 

Pengujian pH sediaan hand sanitizer ekstrak 

seledri (Apium graveolens L) 

Pengujian aktivitas antibakteridari sediaan 

hand sanitizer 

Pembuatan sediaan hand sanitizer ekstrak 

seledri (Apium graveolens L) 

Pembuatan ekstrak seledri (Apium  

graveolens L) 

Pengumpulan dan pengolahan seledri 

(Apium graveolens) 
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Tabel  3.6 Uji aktivitas antibakteri 

Perlakuan Konsentrasi 

Ulangan Total Diameter 

Zona Hambat 

(mm) 

Rerata Diameter 

Zona Hambat 

(mm) 
1 2 3 4 

Tabel 3.7 Pengujian pH 

Perlakuan Konsentrasi 
Ulangan 

Total pH Rerata pH 
1 2 3 4 

3.7 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan 

SPSS 24 dengan menggunakan analisis varian satu jalan (One Way Anova). 

Pertama yang dilakukan adalah uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika 

nilai probabilitas (Sig) > 0,05 dan sebaliknya jika data memiliki nilai probabilitas 

(Sig) < 0,05 data dikatakan berdistribusi tidak normal. Jika data sudah 

berdistribusi normal dan homogen maka dilanjutkan dengan uji varian satu jalan 

(One Way Anova). Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui perbedaan pH 

dan aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus pada sediaan hand sanitizer 

ekstrak daun seledri (Apium graveolens L) atas dasar perbedaan konsentrasi. 

Setelah uji varian satu jalan selesai kemudian dilanjutkan dengan uji beda. Uji 

beda dilakukan dengan menggunakan uji Duncan untuk mengetahui konsentrasi 

pada sediaan hand sanitizer manakah yang paling efektif dalam menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus. 


