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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian True Eksperimental dengan 

menggunakan pendekatan post  test  only control  group  design. Dikatakan true 

experimental (eksperimen yang sebenarnya) karena dalam desain ini peneliti dapat 

mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen.  

Menurut Sugiyono (2016) Posttest-Only Control Group Design terdapat 

2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama 

diberi perlakuan (X) dan kelompok lainnya tidak, kelompok yang diberi perlakuan 

disebut kelompok eksperimen sedangkan kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol. Desain Posttest-Only Control Group dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 sebagai berikut. 

Gambar 3.1  Posttest-Only Control Group Design 

(Sumber: Sugiyono, 2016) 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian pembuatan ekstrak kulit buah srikaya (Annona squamossa L) 

dilaksanakan di UPT. Materia Medica Batu Jl. Lahor 87 kota Batu sedangkan uji 

zona hambat bakteri Salmonella sp. dilaksanakan di laboratorium mikrobiologi 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada bulan September 2018 

R   X  O2 

R  O4 



40 
 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah bakteri Salmonella sp.. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling atau pengambilan sampel dengan cara acak. Teknik sampling pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Teknik Simple Random Sampling 

(Sumber: Sugiyono, 2016) 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah biakan murni bakteri 

Salmonella sp. yang dikulturkan dalam media Natrium Agar (NA) Menurut 

Syahdrajat (2015) untuk menentukan jumlah ulangan yang diperlukan untuk 

penelitian ini menggunakan rumus federer : 

              

Keterangan :  

n : Menunjukkan jumlah ulangan minimal dari tiap perlakuan 

t  : Menunjukkan jumlah perlakuan 

Populasi 

homogen atau 

relative 

homogen 

Sampel yang 

representatif 

Diambil secara 

random 
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Berdasarkan dari rumus di atas diperoleh perhitungan untuk menentukan 

jumlah ulangan yang diperlukan yaitu sebagai berikut: 

(n-1)(t-1) ≥ 15 

(n-1)(7-1) ≥ 15 

(n-1)(6) ≥ 15 

(6n-6) ≥ 15 

6n ≥ 21 

n ≥ 3,5 

Berdasarkan dari perhitungan rumus Federer diatas dapat diketahui  

bahwa dalam penelitian ini jumlah ulangan tiap kelompok yang digunakan 

sebanyak 3,5, untuk menghindari kesalahan dalam penelitian maka peneliti 

membulatkan jumlah ulangan sebanyak 4 kali, sehingga dalam penelitian ini 

jumlah ulangan yang digunakan sebanyak 4 kali ulangan. Sampel tersebut 

digunakan sebagai acuan dilakukannya pengulangan perlakuan pada penelitian ini. 

Setiap pengulangan dilakukan pada tiap-tiap perlakuan eksperimen dan perlakuan 

kontrol. Sehingga, pada penelitian ini menggunakan 28 kali perlakuan terhadap 

bakteri Salmonella sp. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel bebas  

Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  ekstrak  kulit buah  

srikaya (Annona squamossa L.) dengan konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, 75% 

dan 100% 
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2. Variabel terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah zona hambat bakteri 

Salmonella sp. setelah diberi ekstrak kulit buah srikaya (Annona squamosal L) 

3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol pada penelitian ini berupa suhu dengan menggunakan 

suhu inkubator, lama inkubasi, jenis media, umur biakan murni dari bakteri 

Salmonella sp, buah yang digunakan adalah buah yang berwarna hijau dengan 

umur buah srikaya yang sudah dewasa, proses pembuatan ekstrak kulit buah 

srikaya. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ekstrak kulit buah srikaya adalah larutan yang dibuat dari ekstrak kulit buah 

srikaya dengan metode maserasi  

2. Bakteri Salmonella sp adalah sampel yang digunakan untuk uji zona hambat 

bakteri Salmonella sp. yang didapatkan di laboratorium mikrobiologi 

universitas muhammadiyah malang. 

3. Zona hambat bakteri adalah mengukur diameter zona hambat pada area yang 

berwarna bening disekeliling peper disk.  

4. Konsentrasi ekstrak kulit buah srikaya (Annona squamossa L) yaitu untuk 

menentukan perbandingan ekstrak kulit buah srikaya (Annona squamosal L) 

5. Suhu yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan suhu 37
o
C dimana 

disesuaikan dengan suhu kamar. 
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6. Waktu yang diperlukan untuk mengukur zona hambat bakteri Salmonella sp. 

yaitu selama 24 jam. 

7. Jenis media bakteri yang digunakan pada penelitian ini adalah media Nutrient 

Agar (NA) 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap persiapan dan 

tahap pelaksanaan. 

1. Persiapan alat dan bahan 

Persiapan alat dan bahan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 

dan Tabel 3.2 sebagai berikut ini. 

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian  

No Alat Jumlah 

1 Rak dan tabung reaksi 10 buah 

2 Jarum ose 1 buah 

3 Beker glass 1 buah 

4 Pipet 3 buah 

5 Kapas alcohol 5 buah 

6 Cawan petri 24 buah 

7 Batang pengaduk 1 buah 

8 Autoclave 1 buah 

9 Inkubator 1 buah 

10 Erlemeyer 1 buah 

11 Corong buncher 1 buah 

12 Botol cokelat 1 buah 

13 Neraca analitik 1 buah 

14 Jangka sorong 1 buah 

15 Stirrer 1 buah 

16 Vortex 1 buah 
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Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Bahan Jumlah 

1 Kulit buah srikaya  1,4 kilogram 

2 Bakteri Salmonella sp - 

3 Media Nutrient Agar (NA) 5,46  gram 

4 Aquades 500 ml 

5 Etanol 96% 2 liter 

6 Aluminium foil 1 buah 

7 Cakram disk 30 lembar 

9 Tetrasiklin 30 µgram 

10  Kertas wrap 1 buah 

2. Tahap pelaksanaan  

Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Pembuatan ekstrak kulit buah srikaya (Annona squamossa L) 

1. Kulit buah yang diambil kemudian dibersihkan, dihaluskan dengan 

menggunakan blender. 

2. Setelah kulit buah srikaya lembut dimasukkan ke dalam erlemeyer 500 ml 

3. Ditambahkan dengan etanol 96% sampai dapat merendam bahan tersebut. 

4. Simpan di tempat gelap atau tertutup selama 24 jam. 

5. Setelah 24 jam saring kulit buah srikaya yang sudah ditambahkan dengan 

etanol 96% menggunakan kain dan corong buncher. 

6. Ekstrak cair dimasukkan ke dalam tabung destilasi kemudian didestilasi 

sampai diperoleh larutan pekat ekstrak kulit buah srikaya. 

7. Setelah diperoleh ekstrak pekat, ekstrak kulit buah srikaya dimasukkan ke 

dalam botol cokelat kemudian dioven selama 12 jam dengan suhu 70
o
C 

setelah itu  dimasukkan ke dalam kulkas. 

b. Pengujian fitokimia ekstrak kulit buah srikaya (Annona squamossa L.) 

a) Pengujia senyawa Fenol 

 1. Menambahkan 3 tetes FeCl3 1% dalam 2 ml sampel ekstrak. 
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2. Menambahkan 8 ml aquades kemudian di panaskan selama ±10 menit. 

3. Hasil positif mengandung positif mengandung senyawa fenol ditandai 

dengan adanya perubahan warna larutan ekstrak menjadi coklat kehitaman. 

b) Pengujian senyawa alkaloid 

1. 2 ml ekstrak kulit buah srikaya (Annona squamossa L.) ditambahkan 8 ml 

aquadest pada masing-masing tabung reaksi. 

2. Dipanaskan ± 10 menit. 

3. Menambahkan pereaksi meyer pada tabung pertama, pereaksi dragendrof 

pada tabung kedua dan pereaksi bourchadat pada tabung ketiga sebanyak 6 

tetes. 

4. Hasil positif mengandung senyawa alkaloid ditunjukkan dengan adanya 

endapan didalam larutan ekstrak kulit buah srikaya (Annona squamossa L.) 

c) Pengujian senyawa saponin 

1. Menambahkan air ke dalam 2 ml sampel ekstrak kulit buah srikaya (Annona 

squamosa L). 

2.  Kemudian sampel dikocok selama 1 menit sampai menimbulkan busa. 

3. Menambahkan HCN 1 N pada sampel ekstrak kulit buah srikaya (Annona 

squamosa L) 

4. Hasil positif mengandung senyawa saponin apabila busa masih bertahan 

selama 1 menit setelah ditambahkan HCN 1 N. 

d) Pengujian senyawa tanin 

1. Menambahkan besi (III) klorida ke dalam 2 ml sampel ekstrak kulit buah 

srikaya (Annona squamosa L). 
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2. Hasil positif mengandung senyawa tanin apabila terjadi perubahan warna 

menjadi hitam kehijauan 

c. Sterilisasi alat 

1. Mencuci semua alat yang terbuat dari gelas dengan sabun hingga bersih dan 

membiarkan hingga kering. 

2. Membungkus semua peralatan dengan kertas sampul dan mensterilkan dalam 

autoclave pada suhu 121
o
C selama 15 menit kemudian setelah semua alat di 

autoclave tunggu sampai 30 menit. 

d. Pembuatan media Nutrient Agar (NA) 

1. Timbang 5,46 gram bubuk Nutrient Agar (NA) menggunakan neraca analitik. 

2. Tambahkan aquadest sebanyak 500 ml kemudian aduk larutan  tersebut dengan 

menggunakan stirrer  

3. Panaskan larutan sampai mendidih dan tunggu media agar dingin selama ± 10 

menit  

4. Tutup erlemenyer menggunakan aluminium foil, 

5. Sterilkan dengan menggunakan autoclave pada suhu 121
o
C dengan tekanan 1 

atm selama 15 menit. 

e. Uji Aktivitas Antibakteri Salmonella sp. 

1. Jarum ose steril dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi bakteri 

Salmonella sp. kemudian dioleskan pada masing-masing cawan petri yang 

berisi media Nutrient Agar (NA) 
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2. Masukkan kertas cakram kedalam tabung reaksi yang berisi 2 ml ekstrak kulit 

buah srikaya (Annona squamossa L) dengan konsentrasi yang sudah ditentukan 

yaitu konsentrasi 12,5 %, 25%, 50%, 75% dan 100%. 

3. Masukkan kertas cakram yang telah direndam dengan ekstrak kulit buah 

srikaya ke dalam masing-masing cawan petri pada konsentrasi yang berbeda. 

4. Masukkan kertas cakram ke dalam tabung reaksi yang berisi 2 ml aquadest 

sebagai kontrol negative kemudian ambil kertas cakram dengan menggunakan 

pinset dan letakkan ke dalam cawan petri yang telah berisi media dan bakteri 

Salmonella sp. 

5. Masukkan kertas cakram ke dalam tabung reaksi yang berisi 2 ml tetrasiklin 

sebagai kontrol positif kemudian ambil kertas cakram dengan menggunakan 

pinset dan letakkan ke dalam cawan petri yang telah berisi media NA dan 

bakteri Salmonella sp. 

6. Kemudian cawan petri diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 1x24 jam. 

7. Melakukan pengamatan zona hambat bakteri Salmonella sp. dengan melihat 

area yang berwarna bening disekitar kertas cakram kemudian diukur 

menggunakan jangka sorong.  

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

rancangan acak lengkap (RAL). Metode rancangan acak lengkap (RAL) yaitu 

suatu penelitian yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang 

mempengaruhi respon di luar faktor yang diteliti. Rancangan acak lengkap (RAL) 

digunakan jika kondisi unit percobaan yang digunakan relatif homogen. 
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Denah rancangan percobaan penelitian dengan menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL) dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

A1(1) A6(2) A1(2) A3(3) 

A2(2) A1(3) A5(3) A7(4) 

A4(1) A3(1) A2(1) A5(4) 

A3(2) A4(4) A6(3) A2(4) 

A6(1) A5(2) A7(3) A1(4) 

A5(1) A7(2) A3(4) A4(3) 

A7(1) A2(3) A4(2) A6(4) 

 
Keterangan :       Jumlah ulangan: 

A1: Ekstrak Kulit Buah Srikaya Konsentrasi 12,5%  (1) Ulangan ke-1 

A2: Ekstrak Kulit Buah Srikaya Konsentrasi 25%  (2) Ulangan ke-2 

A3: Ekstrak Kulit Buah Srikaya Konsentrasi 50%  (3) Ulangan ke-3 

A4: Ekstrak Kulit Buah Srikaya Konsentrasi 75%  (4) Ulangan ke-4 

A5: Ekstrak Kulit Buah Srikaya Konsentrasi 100% 

A6: Tetrasiklin sebagai kontrol positif  

A7: Aquadest steril sebagai kontrol negatif 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

  

Gambar 3.3 Alur penelitian 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

melakukan penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi eksperimen, dimana melibatkan kegiatan melihat dan mencata kegiatan 

tertentu. Pada penelitian ini instrumen penelitiannya adalah sebagaimana pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Instrumen pengumpulan data 

 

No 

 

Perlakuan 

Ulangan  

    Jumlah 

 

    Rata-rata 1 2 3 4 

1 A1       

2 A2       

3 A3       

4 A4       

5 A5       

6 Kontrol positif        

7 Kontrol negatif       

 

3.6.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

One-Way Anova (Analisis varian satu jalan) dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Program for Social Science). Teknik analisis One-Way Anova. 

Tahapan-tahapan dalam melakukan uji One-Way Anova adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Uji kenormalan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan 

melihat nilai sig pada output SPSS. Apabila data memiliki nilai sig > 0,05 
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maka data tersebut berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai sig < 0,05 

maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh memiliki varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas 

menggunakan SPSS dengan melihat uji Levene Test pada output SPSS dimana 

apabila data memiliki varian yang homogen apabila nilai probabilitas (lihat sig) 

˃ 0,05 sedangkan apabila nilai probabilitas (lihat sig) ˂ 0,05 maka data tersebut 

memiliki varian yang tidak homogen. 

3. Uji Anova ( Analisis varian) 

Setelah data memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas maka 

dilanjutkan dengan menggunakan uji anova (analisis varian). Uji anova 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan perlakuan atau rata-rata 

dari setiap perlakuan memiliki hasil yang berbeda atau tidak.  

Hipotesis: 

Ho : Rata-rata ketujuh populasi adalah identik 

H1 : Rata-rata ketujuh populasi tidak identik ( sekurang-kurangnya satu rata-

rata tidak sama) 

Pengambilan keputusan 

Berdasarkan nilai probabilitas didapatkan hasil sebagai berikut. 

- Jika probabilitas ˃ 0,05 maka Ho diterima 

- Jika probabilitas ˂ 0,05 maka Ho ditolak 
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4. Uji Duncan 

Uji lanjut yang digunakan setelah uji anova adalah uji Duncan ( Uji beda 

jarak) dimana uji Duncan dilakukan untuk menentukan atau memilih perlakuan 

yang terbaik atau paling efektif dari sejumlah dan perlakuan dengan berdasar 

pada nilai rerata serta digunakan untuk membandingkan hasil dari setiap 

kelompok perlakuan apakah memiliki perbedaan yang nyata ataupun tidak. 

Beberapa perlakuan dikatakan memiliki perbedaan yang nyata apabila rata-rata 

hasilnya muncul dalam kolom subset yang berbeda. 


