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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuantitatif. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah true experiment research atau eksperimen yang 

sesungguhnya karena memenuhi tiga prinsip yakni replikasi atau ulangan, 

randomisasi perlakuan, serta adanya perlakuan kelompok dan kontrol. 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam 

Malang, Jl. Mayjen Haryono No. 193, Lowokwaru, Malang. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 sampai 5 Juni 2018. 

1.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

1.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah daun mangga arum manis (Mangifera 

indica L. var. arum manis) yang diambil di daerah Perumahan Omah Campus, 

Malang. 

1.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random 

sampling dengan cara sederhana. Teknik tersebut digunakan karena pengambilan 

sampel dari populasi dilakukan secara acak dan anggota populasi dianggap 

homogen (Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel daun mangga diambil secara 

acak di daerah Perumahan Omah Campus, Malang. Karakteristik daun yang 
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diambil yakni daun muda dikarenakan mengandung senyawa aktif lebih banyak. 

Umur tanaman mangga yang digunakan sebagai sampel kurang lebih 4 tahun 

karena mangga sudah mulai berbuah. Banyak sampel yang diperlukan yakni 

kurang lebih 5 kg daun mangga. 

1.3.3 Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak daun mangga 

arum manis (Mangifera indica L.var. arum manis). Daun mangga diambil di area 

perkebunan tanaman mangga arum manis di daerah Perumahan Omah Campus, 

Malang dan dilakukan proses ekstraksi di Materia Medica, Batu. 

1.4 Variabel Penelitian 

1.4.1 Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini yakni ekstrak daun mangga dengan 

perlakuan kontrol (menggunakan aquadest), konsentrasi 40%, 50%, 60%, 

70%, dan 80%. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yakni pertumbuhan miselium jamur 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici. 

c. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol atau variabel kendali dalam penelitian ini yakni medium 

biakan pertumbuhan jamur yakni medium PDA, temperatur pemeraman 

jamur yakni pada suhu 25oC, kondisi inokulasi jamur murni yang mencakup 
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umur dari biakan jamur murni yakni 5 hari, serta lama pemeraman saat 

penumbuhan miselium jamur yakni 5 hari pemeraman. 

1.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel – variabel penelitian perlu didefinisikan untuk mendapatkan 

keseragaman pengertian. Definisi opersional variabel penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Uji Aktivitas merupakan suatu uji yang digunakan sebagai parameter 

seberapa besar kemampuan konsentrasi suatu senyawa dalam memberikan 

efek bagi kehidupan suatu mikrorganisme (Hasanah, 2013). Kategori 

aktivitas penghambatan pertumbuhan jamur tergolong menjadi beberapa 

kategori antara lain: persentase aktivitas antijamur > 75% dikategorikan 

sangat kuat, persentase 50% < P ≤ 75% dikategorikan kuat, persentase 25% 

< P ≤ 50% dikategorikan sedang, persentase 0% < P ≤ 25% dikategorikan 

lemah, 0 dikategorikan tidak aktif. 

2. Konsentrasi adalah banyaknya zat yang terlarut (ekstrak daun mangga) 

dibandingkan dengan zat pelarut (akuades). Konsentrasi ekstrak daun 

mangga yang digunakan dalam penelitian ini yakni konsentrasi 0% 

(menggunakan aquadest) 40%, 50%, 60%, 70%, dan 80%.  Penetapan 

standart konsentrasi yang diambil pada penelitian ini berdasarkan penelitian 

relevan sebelumnya yang menyatakan bahwa konsentrasi hambat 

maksimum berada pada konsentrasi 60% (Ashiq et al., 2017). Standart 

konsnetrasi tersebut dinaikkan serta diturunkan sesuai dengan interval yang 

sama. 
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3. Daya hambat adalah kemampuan suatu zat yakni ekstrak daun mangga 

untuk mencegah pertumbuhan suatu mikroba yakni jamur Fusarium 

oxysporum. Parameter pengukuran daya hambat dilihat dari diameter dan 

persentase penghambatan miselium jamur Fusarium oxysporumf.sp. 

lycopersici yang terbentuk pada cawan petri yang berisi medium PDA 

(Wasilah, 2010). Pengukuran diameter miselium jamur menggunakan 

penggaris dalam satuan milimeter (mm). Pengukuran daya hambat mikroba 

menurut Nefzi et al., (2016) yakni dihitung dengan cara:  

P = [ (dc-dt)/dc ] x 100% 

Keterangan :  

dc = diameter misela jamur pada kontrol 

dt = diameter misela jamur pada perlakuan 

4. Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici merupakan jenis jamur patogen yang 

diisolasi dari tanaman tomat dengan isolat koloni berwana putih dan warna 

ungu atau merah muda pada pusat koloninya.  

5. Medium biakan untuk pertumbuhan jamur yang digunakan yakni Potato 

Dextrose Agar (PDA) sintetik. Pada penelitian ini menggunakan jenis PDA 

bubuk. 

6. Temperatur untuk pertumbuhan jamur yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni sesuai dengan suhu ruang atau sekitar 25oC. 

7. Lama pengeraman untuk pertumbuhan jamur yakni selama 5 hari. 

Pemeraman dilakukan didalam inkubator. 

 



31 

 

1.5 Prosedur Penelitian 

1.5.1 Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan yang dimaksud yakni persiapan alat dan bahan. 

a. Alat yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Daftar alat penelitian 

No. Nama Jumlah 

1 Gelas ukur 2 buah 

2 Bunsen 1 buah 

3 Tabung reaksi 5 buah 

4 Rak Tabung reaksi 1 buah 

5 Cawan petri 35 buah 

6 Spatula 1 buah 

7 Erlenmeyer 3  buah 

8 Inkubator  1 buah 

9 Autoklaf 1 buah 

10 Laminar 1 buah 

11 Skalpel 1 buah 

12 Jangka sorong 1 buah 

13 Oven 1 buah 

14 Saringan 1 buah 

15 Corong penyaring 1 buah 

16 Alumunium foil Secukupnya 

17 Hot plate  1 buah 

18 Timbangan digital 1 buah 

19 Pipet volum   3 buah 

20 Tabung ukur 2 buah 

21 Magnetic stirer 1 buah 

22 Cork borer (6mm) 1 buah 

23 Kalkulator 1 buah 

24 Kamera 1 buah 

b. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Daftar bahan penelitian 

No. Nama Jumlah 

1 Biakan Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici Secukupmya 

2 Daun mangga arum manis (Mangifera indica) 720 gram 

3 Etanol 96% 2 L. 

4 Aquades 450 ml 

5 Media Potato Dextrose Agar (PDA) 17,55 gram 

6 Alumunium foil 1 buah 

7 Korek api  1 buah 

8 Plastik wrap 1 buah 

9 Kertas label 1 buah 
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1.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Rancangan tersebut digunakan karena penelitian ini dilakukan di 

dalam ruangan laboratorium atau in vitro dimana laboratorium dianggap termasuk 

dalam kondisi lingkungan yang homogen. Desain rancangan yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni The Post Test Only Control Group Desain. 

Penelitian ini menggunakan pengulangan demi mendapatkan hasil yang 

akurat dan signifikan. Adapun rumus perhitungan untuk pengulangan yakni 

sebagai berikut :(t-1) (r-1) 15 

Keterangan:    t (treatment) = banyak kelompok perlakuan 

r (replikasi)  = jumlah ulangan 

n         = besar sampel minimum 

(t-1) (r-1) 15 

(5-1) (r-1) 15 

(4) (r-1)    15 

4r - 4      

r        5 

Jadi ulangan sampel pada penelitian ini adalah 5 kali ulangan. 

 Berdasarkan hasil ulangan tersebut, adapun rumus unit eksprimen yakni 

sebegai berikut: 

 n = t x r 

 n = 5 x 5 = 25 + 5 (unit perlakuan kontrol) = 30 unit eksperimen. 

 

Menurut ulangan yang telah ditentukan pada rumus tersebut dilakukan 5 

kali ulangan dengan perlakuan konsentrasi 40% (P2), 50% (P3), 60% (P4), 70% 

(P5), 80% (P6) perlakuan kontrol negatif menggunakan aquadest (P1), dan jumlah 

unit eksperimen yang telah ditentukan yakni berjumlah 30 petak. 
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1.5.2.1 Ragam Unit Eksperimen 

Ragam unit eksperimen dalam penenlitian ini yakni sebagai berikut: 

P1 =   P11, P12, P13, P14, P15 

P2 =   P21, P22, P23, P24, P25 

P3 =   P31, P32, P33, P34, P35 

P4 =   P41, P42, P43, P44, P45 

P5 =   P51, P52, P53, P54, P55 

P6 =   P61, P62, P63, P64, P65 

1.5.2.2 Denah Rancangan Penelitian Acak Lengkap 

Denah rancangan penelitian dalam penelitian ini seperti pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Denah rancangan penelitian 

P34 P53 P13 P41 P25 

P52 P32 P54 P22 P35 

P12 P43 P42 P11 P65 

P64 P24 P33 P31 P15 

P21 P14 P62 P51 P55 

P44 P61 P23 P63 P45 

 

Keterangan: 

P1 : Perlakuan kontrol menggunakan aquadest 

P2 : Perlakuan konsentrasi ekstrak daun mangga 40% 

P3 : Perlakuan konsentrasi ekstrak daun mangga 50% 

P4 : Perlakuan konsentrasi ekstrak daun mangga 60% 

P5 : Perlakuan konsentrasi ekstrak daun mangga 70% 

P6 : Perlakuan konsentrasi ekstrak daun mangga 80% 

2.6.4 Pelaksanaan dan alur Penelitian 

1.5.2.3 Sterilisasi Alat 

Proses sterilisasi alat marajuk pada Berlian et al., (2016) dengan langkah-

langkah yakni: a) Seluruh alat yang akan digunakan dicuci bersih serta 

dikeringkan terlebih dahulu, b) Setelah itu membungkus seluruh peralatan 
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menggunakan kertas, c) Alat-alat dilakukan sterilisasi dengan autoklaf pada suhu 

121oC selama 30 menit. Sterilisasi menggunakan autoklaf memiliki banyak 

kelebihan antara lain pemanasan berlangsung cepat, mempunyai daya tembus 

serta menghasilkan kelembapan tinggi (Waluyo, 2010). Untuk alat seperti pinset 

dan jarum ose disterilkan dengan cara dipanaskan pada api bunsen. 

1.5.2.4 Persiapan sampel 

Prosedur persiapan sampel merajuk pada Berlian et al., (2016) yakni 

dengan cara a) Mempersiapkan sampel yang akan digunakan. Sampel yang 

digunakan yakni daun mangga arum manis (Mangifera indica L. var. arum 

manis), b) Daun mangga dibersihkan dengan air mengalir hingga bersih, c) 

Mengeringkan daun mangga yang dilakukan didalam oven dengan suhu 60oC 

selama kurang lebih 3-4 hari, d) Sampel yang telah kering kemudian diblender 

hingga menjadi serbuk dan ditimbang dengan neraca Ohauss. 

1.5.2.5 Pembuatan Ekstrak Daun Mangga Arum Manis 

Pembuatan ekstrak daun mangga menggunakan metode maserasi. Proses 

pembuatan ekstrak merajuk pada Ningsih et al., (2017) dengan cara a) Sebanyak 

kurang lebih 720 gram serbuk daun mangga diekstraksi secara maserasi 

menggunakan 2 liter etanol 96% sampai semua serbuk terendam, b) Mengaduk 

campuran serbuk dan etanol 96% lalu ditutup dan disimpan rapat selama tiga hari, 

c) Selanjutnya dilakukan penyaringan filtrat dan residu dari daun mangga, d) 

Residu yang dihasilkan kemudian dimaserasi dengan menambahkan etanol selama 

3 hari dan dilakukan penyaringan setiap hari, e) Semua filtrat kemudian 

dipekatkan dalam vacuum rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak daun 
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mangga arum manis yang kental kemudian dilakukan penimbangan untuk 

pelarutan masing-masing konsentrasi. 

1.5.2.6 Uji Senyawa Fitokimia 

Menurut Ningsih et al., (2017),  cara pengujian senyawa fitokimia yakni 

sebagai berikut: 

a. Uji alkaloid:  Uji senyawa ini menggunakan pereaksi mayer, dragendrof dan 

bounchardat. Adanya senyawa ini ditunjukkan dengan adanya endapan. 

b. Uji Flavonoid: Uji senyawa ini menggunakan serbuk Mg dan HCl pekat. 

Adanya senyawa ini ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah muda, 

merah tua atau jingga. 

c. Uji Tanin: Uji senyawa ini menggunakan pereaksi FeCl3. Senyawa ini 

dikatakan positif apabila terbentuk warna biru tua atau hijau kehitaman. 

1.5.2.7 Pembuatan Media PDA 

Media yang digunakan yakni Potato Dextrose Agar (PDA) karena media 

tersebut umum dipergunakan untuk mengkultur berbagai jenis jamur atau fungi 

(Novel et al., 2010). Standart pengenceran media PDA yakni 39g/1000 ml dengan 

takaran standar volume untuk cawan petri yakni 15ml. Prosedur pembuatan media 

merajuk pada Novel et al., (2010) yakni dengan cara sebagai berikut: 

a) Menimbang serbuk Potato Dextrose Agar (PDA) sesuai dengan kebutuhan 

yakni dengan rumus: 

∑ cawan petri x takaran standart volume x standart media 

1000 

=30 x 15 x 39 = 17,55 gram 

       1000 
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b) Serbuk PDA sebanyak 17,55 gram dilarutkan dengan 450 ml air dalam 

gelas beaker.  

c) Kemudian larutan dipindahkan ke erlenmeyer dan dimasukkan magnetic 

stirer. Kemudian diletakkan di atas hot plate hingga didapatkan larutan 

yang mendidih dan homogen. 

d) Mensterilisasi media pada autoklaf selama 20 menit pada suhu 121oC 

tekanan 1-2 atm. 

1.5.2.8 Persiapan Agen Jamur 

Proses persiapan agen jamur Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici merajuk 

pada Nefzi et al., (2016) yakni dengan cara inokulasi biakan jamur murni yang 

didapatkan dari laboratorium mikrobiologi Universitas Islam Negeri Malang 

dikultur kembali pada media Potato Dextrose Agar (PDA). Setelah proses 

pengkulturan, jamur diinkubasi selama 5 hari dengan suhu 25oC. 

1.5.2.9 Uji Aktivitas Antifungi  

Proses uji aktivitas antifungi merujuk pada Nefzi et al., (2016) dimana 

metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penghambatan 

pertumbuhan radial miselium. Konsentrasi – konsentrasi ekstrak daun mangga 

yang telah ditentukan yakni 40%, 50%, 60%, 70%, 80% sebanyak 1 ml 

dimasukkan secara aseptik ke dalam 15ml media PDA untuk diinokulasi jamur uji 

dalam cawan petri yang telah disterilkan kemudian dihomogenkan hingga PDA 

membeku. Serta medium tanpa eksrak untuk perlakuan kontrol.  
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Perlakuan pengkulturan fungi uji merajuk pada Siahaan, (2012) 

menggunakan alat cetakan miselium yakni cork borrer atau alat pengebor gabus (6 

mm) pada bagian tepi miselium. Patogen uji ditempatkan di pusat masing-masing 

pusat cawan petri dan dilakukan inkubasi selama 5 hari pada suhu 25-30oC. 

Percobaan dilakukan hingga 5 kali ulangan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. Parameter aktivitas antifungi ini dilihat melalui pertumbuhan 

miselium jamur yang terbentuk pada media. Perhitungan pertumbuhan daya 

hambat dihitung setelah 5 hari waktu inkubasi. 

1.5.2.10 Pengukuran Daya Hambat 

Parameter pengukuran daya hambat dilihat dari diameter pertumbuhan 

miselium pada perlakuan kontrol (tanpa ekstrak) dibandingkan dengan diameter 

pertumbuhan miselium pada perlakuan. Perbandingan pertumbuhan tersebut 

menghasilkan persentase daya hambat miselium jamur Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici yang terbentuk pada cawan petri (Wasilah, 2010). Pengukuran diameter 

miselium jamur menggunakan penggaris dalam satuan milimeter (mm). 

Pengukuran persentase daya hambat mikroba menurut Nefzi et al., (2016) yakni 

dihitung dengan cara:  

P = [ (dc-dt) / dc ] x 100% 

Keterangan :  

dc = diameter misela jamur pada kontrol 

dt = diameter misela jamur pada perlakuan 
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1.6 Metode Pengumpulan Data 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penilitian ini yakni dengan menggunakan 

teknik observasi hasil eksperimen yaitu teknik pengambilan data secara langsung 

dengan prosedur yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat aktivitas. 

Observasi dilakukan dilaboratorium dengan objek perlakuan. Observasi 

eksperimen yang dilakukan yaitu meliputi variabel terikat yang sebelumnya telah 

diberikan perlakuan. Data yang dihasilkan dicatat dalam Tabel 3.4 yang 

mencakup pengukuran daya hambat yang terbentuk. 

Tabel 2. Hasil daya hambat ekstak daun mangga arum manis terhadap 

pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum 

 

Perlakuan 

Ulangan  

Jumlah 

Rata-rata 

Pertumbuhan 

Jamur 

Presentase daya 

hambat (%) 1 2 3 4 
 

P1         

P2         

P3         

P4         

P5         

P6         

1.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS 

(Statistical Program for Social Sciences) for Windows Series 22.0 Release 2015. 

Uji yang dilakukan yakni uji Analisis Varian satu jalan (Anova One Way). Data 

analisis dengan menggunakan uji Normalitas (liliefors) untuk mengetahui apakah 

data bersifat normal atau tidak. Kemudian dilakukan uji Homogenitas untuk 

melihat apakah data homogen atau tidak. Kemudian dilakukan uji yang utama 
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yakni uji Analisis Varian satu jalan (Anova One Way). Jika data yang diperoleh 

menunjukkan berbeda nyata pada tarif uji 5% (P <0,05) maka dilanjutkan dengan 

menggunakan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 

selanjutnya data dapat dianalisis dan ditarik hasil dan kesimpulan penelitian. 




