
48 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah True Experimental Research. Menurut Sugiyono 

(2009), “True Eksperimental Research adalah eksperimen yang betul-betul” 

karena dalam penelitian ini pengujian variabel bebas dan terikat dilakukan 

terhadap sampel kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dimana subjek-

subjek yang diteliti dalam kedua kelompok tersebut diambil secara acak. Ada dua 

bentuk desain true eksperimental research yaitu: Posttest Only Control Desaign 

dan Pretest-Posttest Control  Group  Design (Sugiyono, 2009).  

Penelitian ini menggunakan Posttest Only Control Group Design, dengan 

melibatkan dua kelompok subjek, satu diberi perlakuan (kelompok eksperimen) 

dan tanpa perlakuan (kelompok kontrol). 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 (Sugiyono, 2009). Dalam 

penelitian ini terdapat lima kelompok eksperimen dan dua kelompok kontrol. 

Batang tanaman andong andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) diberikan 

dalam empat perlakuan sebagai kelompok eksperimen yaitu pemberian 

konsentrasi 25% (sebagai P1), 50% (sebagai P2), 75% (sebagai P3), dan 100% 

(sebagai P4). Sedangkan perlakuan kontrol, menggunnakan kontrol (-) dengan 

Aquadest, dan kontrol (+) dengan Tetrasiklin.  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pembuatan ekstrak batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L.) A. 

Chev.) dilakukan di Metaria Medica yang terletak di Kota Batu. Sedangkan 

penelitian untuk pengujian diameter zona hambat pertumbuhan bakteri 

Propionibacterium acnes dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang mulai 26 Februari sampai 8 Maret 2018.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

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 (Sugiono, 2008). Populasi 

dalam penelitian ini adalah bakteri Propionibacterium acnes yang didapatkan dari 

biakan murni di Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang 

Kampus II. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

respresentatif atau mewakili (Sugiono, 2008). Adapun sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah biakan bakteri Propionibacterium acnes yang telah 

diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37
o
C. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah simple random sampling yaitu pengambilan 

sampel secara acak sederhana di mana setiap individu atau unit populasi 
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mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian 

(Sugiyono, 2010). Menurut Kemas dalam Sudjana (2002), jumlah ulangan 

dianggap cukup baik apabila memenuhi syarat berikut:  

 

  

Keterangan: 

r  : Replikasi (jumlah ulangan) 

t  : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(6-1) (r-1) ≥ 15 

5(r-1) ≥ 15 

5r – 5 15 

5r  15+5 

5r  20 

r 4 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan atau 

timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah berbagai konsentrasi ekstrak batang tanaman tanaman andong Cordyline 

fruticosa (L.) A. Chev.) dengan penentuan penggunaan konsentrasi melalui uji 

pendahuluan terlebih dahulu yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Sedangkan 

perlakuan kontrol dalam penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu kontrol positif 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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menggunakan tetrasiklin dan kontrol negatif menggunakan aquades dengan lama 

inkubasi 24 jam pada suhu 37
0
C. 

 

3.4.2 Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

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

penelitian ini adalah diameter zona hambat pertumbuhan bakteri 

Propionibacterium acnes. 

 

3.4.3 Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat kontans 

sehingga variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010). Variabel kontrol dalam penelitian 

ini adalah proses pengekstrakan, temperatur inkubasi, lama inkubasi dan medium 

biakan. 

 

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: 

a. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

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 sehingga memenuhi baku yang 
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telah ditentukan (Kemenkes, 2009). Jenis ekstrak tanaman andong Cordyline 

fruticosa (L.) A. Chev.) yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian 

batangnya yang didapatkan dari Balai Tanaman Obat Materia Medika Kota 

Batu, dalam bentuk cairan pekat yang didapat dengan menggunakan etanol 

sebagai pelarutnya melalui metode ekstraksi. 

b. Konsentrasi merupakan perbandingan volume zat terlarut dengan pelarut. 

Konsentrasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 25%, 50%, 75%, dan 

100%. Sebagai perlakuan kontrol pada penelitian ini menggunakan aquades 

sebagai kontrol negatif dan tetrasiklin sebagai kontrol positif. Penentuan 

berbagai konsentrasi tersebut berdasarkan uji pendahuluan terlebih dahulu. 

Pada penelitian pendahuluan konsentrasi yang digunakan adalah 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%, yang mana pada perlakuan 

ekstrak batang tanaman andong untuk konsentrasi 10% dan 20% tidak 

terbentuk zona hambat, sehingga untuk penelitian sesungguhnya konsentrasi 

dimulai dari 25%, 50%, 75% dan 100%.  

c. Batang tanaman (Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.) memiliki ciri berkayu dan 

keras, berwarna coklat muda, pada prmukaan batang beruas-ruas dan kasar. 

Bentuk batang bulat dengan diameter 7,5 cm, warna abu-abu, keras bercorak 

retak, dengan cincin horizontal, bekas dudukan batang nampak jelas, 

bercabang, putih kotor (Suarsana, 2014). 

d. Proses pengekstrakan adalah membuat sediaan kental dari ekstrak  batang 

tanaman andong (Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.) yang diperoleh dari 

pengeringan kemudian dihaluskan hingga menjadi serbuk dan diberi larutan 
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etanol96% selama 2 x 24 jam kemudian sampel di esktrak menggunakan 

evaporator hingga menjadi ekstrak kental. 

e. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media Propionibacterium 

acnes yang dibiakan menggunakan media NA (Nutrien Agar). 

f. Diameter zona hambat adalah suatu area bening yang ada disekitar paper disk 

yang menunjukkan kemampuan ekstrak batang tanaman andong (Cordyline 

fruticosa (L.) A. Chev.) dalam menghambat bakteri Propionibacterium acnes. 

Pengukuran diameter zona hambat menggunakan jangka sorong dengan satuan 

pengukurannya digunakan mm. 

g. Lama Maserasi, waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi atau merendam 

sampel dalam penelitian ini yaitu selama 3x24 jam. 

h. Temperatur Inkubasi, suhu dalam inkubator yang diatur untuk menyimpan 

perlakuan dalam penelitian ini yaitu 37ºC. 

i. Suhu inkubasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 37
0
C, dan 

lama inkubasi adalah 24 jam. 

 

3.6 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). 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 
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diulang 4 kali. Penempatansetiap unit eksperimen dilakukan dengan melakukan 

pengundian dengan hasil berikut: 

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap  

P1U4 P3U4 P3U2 P1U1 

K2U3 P2U1 P4U3 K1U1 

P4U2 P1U3 P3U3 P2U4 

P3U1 K2U1 P2U3 K2U2 

P4U4 K2U4 P4U1 P2U2 

K1U4 P1U2 K1U2 K1U3 

Keterangan: 

P1 : Ekstrak batangtanaman andong dengan konsentrasi 25% 

P2 : Ekstrak batangtanaman andong dengan konsentrasi 50% 

P3 : Ekstrak batangtanaman andong dengan konsentrasi 75% 

P4 : Ekstrak batangtanaman andong dengan konsentrasi 100% 

K1 : Kontrol Negatif (Aquades) 

K2 : Kontrol Positif (Tetrasiklin) 

I   : Pengulangan ke-1 

II  : Pengulangan ke-2 

III : Pengulangan ke-3 

IV : Pengulangan ke-4 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

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

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.7.1 Tahap Persiapan 

a. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Handscoon   1 pack 
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2. Beaker glass  4 buah  

3. Blender   1 buah 

4. Timbangan analitik 1 buah 

5. Oven    1 buah 

6. Evaporator  1 buah    

7. Waterbath   1 buah   

8. Erlenmeyer  2 buah 

9. Autoclave   1 buah 

10. Magnetic stirer  1 buah  

11. Labu Gondok  1 buah   

12.  Spatula    1 buah 

13. Hot plate   1 buah 

14. Pisau    1 buah 

15. Botol flakon  6 buah  

16.  Gelas ukur  2 buah 

17. Cawan petri  24 buah 

18. Tabung reaksi  6 buah 

19. Rak tabung reaksi  2 buah 

20. Jarum Ose  1 buah 

21. LAF   1 buah 

22. Bunsen   1 buah 

23. Inkubator   1 buah 

24. Fortex    1 buah 

25. Jangka sorong  1 buah 

 

b. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Batang tanaman Andong (Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.) 

2. Isolat bakteri Propionibacterium acnes  

3. Alkohol 70%    secukupnya 

4. Etanol 96%    secukupnya 
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5. Aquades     secukupnya  

6. Kertas label    2 lembar 

7. Kertas saring    secukupnya 

8. Alumunium foil    secukupnya 

9. Karet gelang    secukupnya  

10. Media Nutrient Agar   secukupnya     

11. Paper Disk    secukupnya 

12. Spirtus     100 ml 

13. Plastik Warb    1 gulung 

 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Sterilisasi alat  

a. Mencuci dahulu semua alat yang akan digunakan, terutama yang terbuat 

dari gelas dengan sabun sampai bersih dan  membiarkan sampai kering.  

b. Membungkus semua peralatan dengan kertas sampul 

c. Mensterilkan di dalam autoklaf pada suhu 125˚C dengan tekanan 15 

atmosfer selama 30 menit. 

2. Proses pembuatan ekstrak batang tanaman andong (Cordyline fruticosa 

(L.) A. Chev.) 

a. Mencuci bersih dan mengeringkan batang tanaman andong (Cordyline 

fruticosa (L.) A. Chev.) sampai benar-benar kering dengan diangin-

anginkan dan dengan bantuan sinar matahari. 

b. Memasukkan batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.) 

kedalam oven pada suhu 40
o
C selama 1 x 24 jam. 
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c. Menghaluskan bahan yang telah kering menggunakan blender dan 

enimbang simplisia batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L.) A. 

Chev.) sesuai dengan takaran yang dibutuhkan 

d. Memasukan tumbukan batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L.) 

A. Chev.)  kedalam erlenmeyer dan beaker glass. 

e. Melakukan pembasahan simplisia batang tanaman andong (Cordyline 

fruticosa (L.) A. Chev.) dengan pelarut etanol 96%, simplisia:etanol 96% 

(1:3). 

f. Maserasi simplisia batang tanaman andong ((Cordyline fruticosa (L.) A. 

Chev.)  dengan etanol 96% selama 24 jam. 

g. Menutup erlenmeyer dengan alumunium foil. 

h. Menyimpan bahan pada ruang tertutup selama 2x24 jam untuk dilakukan 

proses maserasi.  

i. Menyaring ekstrak menggunakan corong buchner dan kain saring yang 

kemudian diambil filtratnya. 

j. Filtrat atau hasil ekstrak dievaporasi dengan menggunakan rotary 

evaporator dengan suhu 69 
o
C sampai 80 

o
C. 

k. Hasil evaporasi disimpan didalam oven dengan suhu 70 
o
C 

l. Pembuatan ekstrak batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L.) A. 

Chev.) dengankonsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% dengan cara 

mengencerkan dengan aquades. Perhitungan pembuatan konsentrasi 

ekstrak batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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N1 . V1 = N2 . V2 

Keterangan:  

N1 = Konsentrasi awal 

V1 = Volume yang dicari 

N2 = Konsentrasi yang diinginkan 

V2 = Volume yang diinginkan 

Adapun perhitungan konsentrasi yang digunakan sebagai berikut: 

a. Konsentrasi 25% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 25 . 5 

V1   = 125/100 

  = 1,5 ml 

Jadi, 1,5 ml ekstrak + 3,75 ml aquadest 

b. Konsentrasi 50% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 50 . 5 

V1  = 250/100 

 = 2,5 ml 

Jadi, 2,5 ml ekstrak + 2,5 ml aquadest 

c. Konsentrasi 75% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 75 . 5 

V1 = 375/100 
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   = 3,75 ml 

Jadi, 3,75 ml ekstrak + 1,25 ml aquadest 

d. Konsentrasi 100% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 100 . 5 

V1  = 500/100 

 = 5 ml 

Jadi, 5 ml ekstrak + 0 ml aquadest 

3. Pembuatan NA 

a. Melakukan perhitungan pembuatan Nutrient Agar sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan 

Perhitungan pembuatan Nutrient Agar  

24cawan petri = 24cp x 15 ml = 360 ml 

Gram NA = 
  

    
         

 = 
   

    
        

     

    
 = 10,08 gram 

b. Menimbang bubuk NA 

c. Menambahkan aquadest steril pada bubuk NA sesuai dengan kebutuhan. 

d. Menghomogenkan larutan NA hingga tercampur menggunakan magnetic 

stirrer dengan suhu 300
o
C dan kecepatan 8 rpm. 

e. Mendinginkan hasil larutan kemudian dituang kedalam cawan petri. 

f. Membiarkan suspensi padat dan menyimpannya ke dalam LAF selama 24 

jam (dalam ruangan steril dengan menyemprotkan desinfektak alkohol 

70%). 
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4. Pembuatan suspensi 

Larutan Mac Farland nomor tabung 1 digunakan dengan membandingkan 

kekeruhan biakan bakteri dalam media cair dengan kepadatan 1,5 x 10
8
 sel/ml 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Membuat larutan dengan memasukan 0,1 ml Barium Clorida (BaCl2) 1%. 

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

c. Mencampur kedua larutan pada tabung reaksi, dengan perbandingan 0,1 

ml BaCl2 1% dan 9,9 ml H2SO4 1%. 

d. Mengambil 3-5 koloni biakan Propionibacterium acnes dan diencerkan 

dengan aquades sampai tercapai larutanhomogen untuk mendapatkan 

kepadatan bakteri yaitu 1,5 x 10
8
 sel/mm. 

e. Membandingkannya dengan larutan standar Mac Farland 0,5. Jika biakan 

bakteri Propionibacterium acnes belum sama dengan larutan 

pembanding, maka ditambahkan aquades. Jika terlalu keruh, dan 

ditambahkan bakteri dengan jarum ose. 

Tabel 3.2 Standar Mac Farland 

No. Tabung BaCl 1% (ml) H2SO4 1% (ml) Jumlah Koloni (10
8
/ml) 

0,5 0,05 9,95 1,5 

1 0,1 9,9 3 

2 0,2 9,8 6 

3 0,3 9,7 9 

4 0,4 9,6 12 

5 0,5 9,5 15 

6 0,6 9,4 18 

7 0,7 9,4 21 

8 0,8 9,2 24 

9 0,9 9,1 27 

10 0,10 9,0 30 

 (Sumber: Riyanto, 2013 dalam Maslikah, 2014) 
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5. Inokulasi Bakteri Propionibacterium acnes 

a. Mendinginkan selnama beberapa saat media NA untuk menghilangkan uap 

air pada cawan petri. 

b. Mengambil suspensi Propionibacterium acnes yang telah diencerkan dengan 

cara menuangkan pada cawan petri, kemudian menginokulasi secara merata 

pada permukaan NA dengan teknik sinambung menggunakan batang sebar, 

hal ini dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Teknik Sinambung 

c. Merendam paper disk pada botol flakon yang sudah terdapat berbagai 

konsentrasi ekstrak batang tanaman andong selama 5 menit.   

d. Memasukan paper disk ke dalam cawan petri yang telah terisi media NA dan 

ditanam tepat ditengah-tengah media. 

e. Menutup cawan petri, kemudian dipanaskan 180˚C diatas api bunsen dengan 

memutar-mutar agar cawan petri lebih steril. 

f. Membungkus dan melapisi bagian tepi cawan petri menggunakan plastic 

wrap, kemudian membungkus kembali menggunakan kertas yang disterilkan 

dengan alkohol 70%. 

g. Menginkubasi pada suhu 37˚C selama 1 x 24 jam dengan posisi terbalik. 
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3.7.3 Tahap Pengamatan  

a. Setelah diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37
0 

kemudian meletakkan 

cawan-cawan petri berderet diatas meja sesuai dengan perlakuannya.  

b. Meletakkan cawan petri secara terbalik, dalam hal ini tutup cawan petri tidak 

dibuka. 

c. Mengukur zona hambat pada masing-masing perlakuan dengan sorong 

setelah 1 x 24 jam. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi hasil 

eksperimen, yaitu teknik pengambilan data secara langsung dengan mengamati 

dan mencatat aktivitas. Observasi dilakukan dilaboratorium terhadap variabel 

terikat yang diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh dicatat ke dalam 

tabel. Tabel 3.4 mencakup pengukuran rerata diameter zona hambat yang 

dibentuk oleh bakteri Propionibacterium acnes setelah diberi perlakuan dengan 

berbagai konsentrasi ekstrak batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L.) A. 

Chev.) 

Tabel 3.4 Data Rerata Diameter Zona HambatPropionibacterium acnes 

Perlakuan 
Ulangan 

Rerata 

(mm) 

I II III 1V  

Kontrol (-) Aquadest      

Kontrol (+) Tetrasiklin      

Konsentrasi 25%      

Konsentrasi 50%      

Konsentrasi 75%      

Konsentrasi 100%      
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3.9 Kerangka  Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan  alat dan bahan 

Sterilisasi alat dan bahan  

Penyiapan media Na  

Menyiapkan sediaan  

Inokulasi   

Pembuatan ekstrak 

batang Andong  

mengeringkan dan 

menghaluskan  

Menimbang dan 

proses pembasahan  

Maserasi dengan 

etanol 96%  

 Hasil ekstrak  

Cakram paper  disk 

Eksperimen (Ekstrak) 

Aquades (-)  Tetrasiklin (+)  50% 100% 

Dibandingkan    Diukur pengaruh hambatan   

Perlakuan   

Kontrol  

Analisis   

75% 25% 
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3.10 Teknik Analisis data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perhitungan SPSS. 

Mula-mula menggunakan uji normalitas, dan uji homogenitas. Setelah itu 

menggunakan uji One Way ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan 

efektifitas dari masing-masing berbagai konsentrasi ekstrak batang tanaman 

andong (Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.). Syarat uji One Way ANOVA data 

berdistribusi normal dan uji homogenitas untuk menguji apakah ragam dari 

populasi-populasi tersebut sama. Pengujian tersebut membuktikan bahwa 

datayang diperoleh terdistribusi normal dan homogen sebagai syarat untuk 

dapatdilakukan uji analitik tahap berikutnya. Selanjutnya dilakukan uji One Way 

Anova untuk mengetahui kemaknaan perbedaan antara kelompok perlakuan, 

kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan taraf signifikan 0,05 (Sugiyono, 2009). 

Uji ini dilakukan untuk menentukan atau memilih perlakuan yang terbaik atau 

paling efektif dari sejumlah dan perlakuan dengan berdasarkan pada nilai rerata. 




