
BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah True Experiment 

Reseach dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Balitjestro (Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan 

Buah Subtropika) yang beralamat di Jl. Raya Tlekung No.1, Beji, Junrejo, Kota 

Batu pada bulan Agustus - September 2018. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini berupa kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

hasil rearing yang ditempatkan pada tanaman jeruk (Citrus sp) di Balitjestro 

(Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika) di Kota Batu. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Simple random 

sampling merupakan pengambilan sampel secara sederhana dengan syarat 

memiliki karakteristik yang sama atau homogen. 

3.3.3 Sampel 

Sampel dalam penelitian ialah imago kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

pada tanaman jeruk (Citrus sp). Pada penelitian ini menggunakan 4 kelompok 

perlakuan ekstrak daun Ocimum basilicum L. dan 2 kelompok perlakuan kontrol. 
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Masing – masing ulangan pada kelompok perlakuan terdapat 15 ekor imago 

Diaphorina citri Kuw. sebagai sampel. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) yaitu menggunakan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 

20%. 

2. Variabel Terikat 

Mortalitas (jumlah kematian) imago kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

3. Variabel Kontrol 

  Diaphorina citri Kuw. diamati pada fase imago dengan ukuran ± 2 – 3 mm 

dan  tanaman Citrus sp yang masih muda sebagai tempat hidupnya. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam setiap variabel, supaya 

tidak terjadi kesalahan makna atau konsep maka perlu didefinisikan beberapa 

istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang didapatkan dengan cara mengekstraksi 

kandungan senyawa aktif dari simplisia nabati menggunakan zat pelarut yang 

sesuai dan sebagian atau semua pelarut tersebut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

telah ditetapkan. Simplisia yang digunakan berupa tanamana Ocimum 

basilicum L. dengan bagian tanaman yang diekstrak adalah daun karena 
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sebagain besar zat metabolit sekunder yang mengandung senyawa bioaktif 

berada pada daun.  

2. Maserasi 

Maserasi merupakan proses perendaman simplisia menggunakan pelarut yang 

cocok dengan beberapa kali pengadukan. Adapun pelarut yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Etanol 96%, sedangkan lama perendaman yaitu 2 x 

24 jam (2 hari). 

3. Konsentrasi 

Konsentrasi merupakan suatu angka yang menyatakan perbandingan antara 

volume zat pelarut dengan zat terlarut pada suatu larutan yang akan digunakan 

dalam penelitian. Konsentrasi estrak Ocimum basilicum L. yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 5%, 10%, 15%, dan 20%. 

a. Konsentrasi 5% artinya 5 ml ekstrak daun Ocimum basilicum L. diencerkan 

dengan DMSO 10% hingga terbentuk 100 ml larutan. 

b. Konsentrasi 10% artinya sebanyak 10 ml ekstrak daun Ocimum basilicum 

L. diencerkan dengan DMSO 10% hingga terbentuk  100 ml larutan. 

c. Konsentrasi 15% artinya sebanyak 15 ml ekstrak daun Ocimum basilicum 

L. diencerkan dengan DMSO 10%  hingga terbentuk 100 ml larutan. 

d. Konsentrasi 20% artinya sebanyak 20 ml ekstrak daun Ocimum basilicum 

L. diencerkan dengan DMSO 10% hingga terbentuk 100 ml larutan. 

4. Mortalitas 

Mortalitas adalah jumlah individu dalam populasi yang mati selama periode 

waktu tertentu. Dalam peneitian ini dihitung banyaknya imago Diaphorina citri 
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Kuw. yang mati setelah 72 jam sejak diberi perlakuan. Diaphorina citri Kuw. 

dianggap mati apabila tidak ada tanda-tanda kehidupan, misalnya: 

a. Imago Diaphorina citri Kuw. diberi rangsangan gerakan air tidak ada respon 

gerakan. 

b. Imago Diaphorina citri Kuw. disentuh dengan lidi tidak ada respon gerakan. 

  Imago Diaphorina citri Kuw. dianggap hidup apabila: 

a. Imago aktif bergerak. 

b. Imago diberi rangsangan gerakan air ada respon gerakan. 

c. Imago disentuh dengan lidi ada respon gerakan. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat dan Bahan 

1) Alat Penelitian: mika plastik, kuas, penyemprot, lidi, kertas label, tabung 

ukur, pengaduk kaca, blender, erlenmeyer, tabung reaksi, pipet tetes, gelas 

ukur, beaker glass, dan Rotary Vacuum Evaporator (RVE). 

2) Bahan Penelitian: ekstrak daun Ocimum basilicum L. Imago Diaphorina 

citri Kuw. tanaman Citurs sp, aquades, etanol 96%, serbuk Mg, HCl pekat, 

pereaksi Bouchardat, peraksi Meyer, pereaksi Dragendrof, FeCl3, DMSO 

(Dimetilsulfoksida) 10%, insektisida kanon, spons, dan kain sifon. 

2. Perbanyakan Imago Kutu Loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

a. Memilih Citrus sp yang terserang Diaphorina citri Kuw. pada bagian daun 

dan tunas – tunas yang masih muda. 

b. Membuat sangkar rearing yang terbuat dari mika dengan penutup atas 

berupa kain sifon sedangkan penutup bawah berupa spons.  
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c. Sangkar rearing di letakan pada tanaman Citrus sp sebagai media hidup 

Diaphorina citri Kuw. 

d. Memindahkan Diaphorina citri Kuw. menggunakan pipa kecil yang di beri 

kain sifon ke dalam sangkar. 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

   Desain penelitian yang digunkan berdasarkan masalahnya yaitu dengan 

desain The Posttest Only Control Group Design yang dimana pengukuran variabel 

hanya dilakukan pada akhir penelitian. Sedangkan rancangan dalam penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 6 

perlakuan. Banyaknya ulangan dalam eksperimen dihitung dengan rumus berikut: 

 

Keterangan : 

t : Jumlah perlakuan 

r : Jumlah ulangan 

(6-1) (r-1)   ≥ 15 

(5)    (r-1)  ≥ 15 

5r – 5   ≥ 15 

r    ≥ 4 

 

Sesuai rumus didapatkan banyaknya ulangan (r) adalah 4 kali ulangan.  

Penempatan unit eksperimen disajikan dalam Gambar 3.5.2  berikut: 

Q2 A4 D2 P3 A3 A2 

D3 Q4 C3 Q3 C1 P4 

B1 P2 A1 D1 Q1 B4 

P1 B3 C4 C2 D4 B2 

Gambar 3.5.2 Denah rancangan acak lengkap 

 
Keterangan: 

P : Aquades (Kontrol Negatif) 

Q: Insektisida Kanon (Kontrol positif) 

A : Konsentrasi 5% 

B : Konsentrasi 10% 

C : Konsentrasi 15% 

D : Konsentrasi 20% 

1 : Pengulangan Ke-1 

2 : Pengulangan Ke-2 

3 : Pengulangan Ke-3 

4 : Pengulangan Ke-4 

 

(t-1) (r-1) ≥15 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

1. Pelaksanaan Penelitian 

a. Pembuatan Pesitisida Nabati Bahan Ekstrak  Daun Kemnagi (Ocimum 

basilicum L.) 

1) 1,5 kg daun Ocimum basilicum L. yang sudah dipisahkan dari batang dan 

tangkainya dimasukkan kedalam oven untuk dikeringkan selama kurang 

lebih 24 jam atau sampai kering. 

2) Hasil pengeringan daun Ocimum basilicum L. kemudian diserbuk dengan 

menggunakan blender. 

3) Serbuk kering Ocimum basilicum L. dilarutkan dengan 12 Liter etanol 96% 

kemudian diaduk 3 jam lalu dimaserasi (direndam) selama 2 x 24 jam. 

4) Selanjutnya dilakukan filtrasi dengan corong buchner sehingga 

menghasilkan filtrat dan residu. Hasil filtrat dievaporasi dengan Rotary 

Vacuum Evaporator (RVE) selama 10 jam hingga menjadi sediaan cair 

sebanyak 100 ml. 

5) Hasil ekstraksi yang telah di RVE diencerkan menggunakan DMSO 10% 

kedalam 4 konsentrasi, yaitu konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Masing-

masing 100 ml pada tiap konsentrasi. Adapun rumus pengenceran yang 

digunakan adalah: 

  
 Keterangan:  

V1 : Volume larutan mula-mula 

V2 : Volume larutan sesudah diencerkan 

M1 : Konsentrasi mula-mula 

M2 : Konsentrasi sesudah diencerkan 

 

 

 

 

 

V1 x M1 = V2 x M2 
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b. Deteksi Senyawa Aktif Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

1) Identifikasi Flavonoid: 2 ml sampel ekstrak ditambahkan 8 ml aquades yang 

sudah dipanaskan selama ± 10 menit. Kemudian filtrat disaring dan 

dimasukan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya menambahkan HCl pekat 

beberapa tetes, lalu menambahkan sedikit serbuk Mg. Hasil positif jika 

terjadi perubahan warna menjadi merah tua atau merah muda. 

2) Identifikasi Tanin: 2 ml sampel ekstrak ditambahkan 8 ml aquades yang 

sudah dipanaskan selama ± 10 menit. Kemudian filtrat disaring dan 

dimasukan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya menambahkan 3 tetes FeCl3 

1%. Hasil positif jika terjadi perubahan warna menjadi coklat kehitaman, 

biru kehitaman, dan hijau kehitaman. 

3)  Identifikasi Saponin: 2 ml sampel ekstrak ditambahkan 8 ml aquades yang 

sudah dipanaskan selama ± 10 menit. Kemudian filtrat disaring dan 

dimasukan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya menambahkan 2 ml air 

panas lalu dikocok. Hasil positif jika terbentuk buih permanen selama tidak 

kurang dari 10 menit setinggi 1 – 10 cm. Lalu ditambahkan HCl pekat 1 

tetes. Hasil positif jika busa permanen (tidak hilang). 

4)  Identifikasi Alkaloid: 2 ml sampel ekstrak ditambahkan 8 ml aquades yang 

sudah dipanaskan selama ± 10 menit. Kemudian filtrat disaring dan 

dimasukan ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung pertama ditambahkan 6 

tetes pereaksi Meyer dan pada tabung kedua ditambahakan 6 tetes pereaksi 

Dragendrof. Hasil positif jika terdapat endapan putih pada pereaksi Meyer 

dan terdapat endapan jingga pada pereaksi Dragendrof. 
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c. Aplikasi Pestisida Nabati Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum basilicum 

L.) pada Kutu Loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

1) Hasil rearing kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) di pindahkan ke sangkar 

khusus. Sangkar terbuat dari mika yang memiliki tiga ventilasi yaitu atas, 

kanan, dan kiri. Masing – masing ventilasi di tutup dengan kain sifon. 

Sangkar berjumlah 24 yang diletakan pada 6 polibag tanaman Citrus sp (6 

perlakuan x 4 ulangan =24 sangkar). Masing – masing ulangan berisi 15 

ekor imago Diaphorina citri Kuw. 

2) Melakukan penyemprotan pada Diaphorina citri Kuw. menggunakan 

perlakuan berbagai konsentrasi ekstrak daun Ocimum basilicum L. yaitu 

konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Selanjutnya menyemprot Diaphorina 

citri Kuw. dengan perlakuan kontrol positif (insektisida kanon). Sedangkan 

penyemprotan pada perlakuan kontrol negatif menggunakan aquades. 

Penyemprotan dilakukan pada setiap ventilasi sangkar. Masing – masing 

ventilasi disemprot sebanyak 3 kali. 
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2. Alur Penelitian 
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1. Diaphorina citri Kuw. diberi rangsangan gerakan air tidak ada respon gerakan. 

2. Diaphorina citri Kuw. disentuh dengan lidi tidak ada respon gerakan. 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Dimanfaatkan sebagai  

Sumber Belajar Biologi 

Menggunakan 

∑ 

Imago 

Hidup 

∑ 

Imago 

Hidup 

∑ 
Imago 

Hidup 

∑ 

Imago 

Hidup 

∑ 

Imago 

Hidup 

∑ 
Imago 

Mati 

∑ 
Imago 

Mati 

∑ 
Imago 

Mati 

∑ 
Imago 

Mati 

∑ 
Imago 

Mati 



38 
 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan dengan teknik observasi di laboratorium yang di fokuskan 

pada obejek perlakuan yaitu variabel terikat yang diberi perlakuan, baik perlakuan 

kontrol (positif dan negatif) maupun perlakuan konsentrasi ekstrak daun Ocimum 

basilicum L. (5%, 10%,15%, dan 20%). Kemudian data yang diperoleh 

diaplikasikan ke dalam bentuk tabel. Tabel tersebut akan mencakup data jumlah 

dan rerata mortalitas Diaphorina citri Kuw. dari masing-masing perlakuan dan 

pengulangannya. 

Tabel 3.6 Data hasil keseluruhan mortalitas Diaphorina citri kuw. setelah 72 jam 

pengamatan 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata 

I II III IV 

P       

Q       

A       

B       

C       

D       

Jumlah   

 

3.7 Teknik Analisis Data 

   Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara statistik  

menggunakan Statistical Product and Service Solutions 22 (SPSS 22) dengan 

beberapa uji antara lain: 

1. Uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. 

2. Uji homogenitas untuk mengetahui varian data homogen atau tidak. 

3. Analisis varians (one way anova), dilakukan pengujian untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan jumlah mortalitas Diaphorina citri Kuw. antar kelompok 

uji. 

4. Menggunakan alternatif uji Kruskal Wallis jika diketahui data tidak normal 

atau tidak homogen. 
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5. Uji BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) sebagai uji lanjut jika hipotesis 

penelitian diterima, uji ini untuk mengetahui seberapa besar potensi senyawa 

ekstrak daun Ocimum basilicum L. terhadap mortalitas Diaphorina citri Kuw. 

yang dinyatakan dalam LC (Lethal Concentration) yaitu LC50 dan LC90, serta 

LT (Lethal Time) yaitu LT50 dan LT90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


