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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni sesungguhnya (True 

Experimental Research). Penelitian eksperimen murni sesungguhnya (True 

Experimental Research) bertujuan untuk mengetahui kemungkinan saling 

berhubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih kondisi 

perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan 

hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenali kondisi 

perlakuan (Rofieq, 2015). Eksperimen murni 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 (Sukmadinata, 2012). 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian The Posttest-Only 

Control Group Design, dalam desain ini terdapat dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Menurut Sugiyono (2010), 

rancangan The Posttest-Only Control Group Design diasumsikan bahwa dalam 

suatu populasi tertentu, setiap unit populasi adalah homogen, artinya 

karakteristik antar unit populasi adalah sama, maka pengukuran awal tidak 
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dilakukan karena dianggap sama semua kelompok berasal dari satu populasi 

yang sama. 

Berdasarkan permasalahannya, rancangan yang digunakan berupa The 

Posttest-Only Control Group Design terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok 

eksperimen (perlakuan) dan kelompok kontrol (tanpa perlakuan). Didalam 

penelitian ini terdapat lima kelompok eksperimen dan dua kelompok kontrol, 

dimana O1-O7  sebagai observasi. Daun tanaman kayu manis Cinnamomum 

burmannii diberikan dalam lima perlakuan sebagai kelompok eksperimen yaitu 

pemberian konsentrasi 20% (sebagai P1), 40% (sebagai P2), 60% (sebagai P3), 

80% (sebagai P4) dan 100% (sebagai P5). Berikut skema rancangan penelitian 

True experimental Research menggunakan rancangan penelitian Posttest-Only 

Control Group Design: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan rancangan tersebut maka dapat membandingkan antara nilai 

O1, O2, O3, O4, O5, O6, dan O7.  

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah 

Rancangan Acak Lengkap non-faktorial. Rancangan jenis ini memiliki ciri-ciri 
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dimana penelitian yang dilakukan di lingkungan laboratorium dianggap 

homogen. 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 

(Sukmadinata, 2012). Rancangan percobaan dalam penelitian ini 

menggunakan 7 kelompok perlakuan dan masing-masing diulang 4 kali. 

Penempatan setiap unit eksperimen dilakukan dengan melakukan pengundian 

dengan hasil berikut: 

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap 

A1U2 A2U3 A5U4 K2U2 

A3U4 K2U1 A3U1 A4U1 

A4U2 A1U3 K1U1 K1U3 

K2U4 A5U1 A4U3 A4U4 

A2U1 K1U2 A1U1 A5U2 

A5U3 A3U3 A2U2 K1U4 

K2U3 A1U4 A3U2 A2U4 

Keterangan: 

A1 : Ekstrak Daun (Cinnamomum burmannii) dengan konsentrasi 20% 

A2 : Ekstrak Daun (Cinnamomum burmannii) dengan konsentrasi 40% 

A3 : Ekstrak Daun (Cinnamomum burmannii) dengan konsentrasi 60% 

A4 : Ekstrak Daun (Cinnamomum burmannii) dengan konsentrasi 80% 

A5 : Ekstrak Daun (Cinnamomum burmannii) dengan konsentrasi 100% 

K1 : Kontrol Negatif (Aquades) 

K2 : Kontrol Positif (Tetrasiclin) 

U1 : Pengulangan ke-1 

U2 : Pengulangan ke-2 

U3 : Pengulangan ke-3 
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U4 : Pengulangan ke-4 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pembuatan ekstrak daun tanaman kayu manis (Cinnamomum burmannii) 

dilakukan di Materia Medica yang beralamat di Jl. Lahor No. 87 Kota Batu, 

dilaksanakan pada tanggal 24 April – 4 Mei 2017. Sedangkan untuk pengujian 

terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis 

dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang yang 

beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, dilaksanakan pada tanggal 17 – 

18 Mei 2017. 

 

3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi bukan hanya orang tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Staphylococcus epidermidis yang didapatkan dari 

biakan murni di Laboratorium Mikrobiologi Kedokteran Universitas Brawijaya. 
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3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara acak sehingga setiap satuan 

sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke 

dalam sampel (Rofieq, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah biakan bakteri 

Staphylococcus epidermidis yang sudah dikulturkan dalam media Nutrient Agar 

(NA) atau telah diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37oC. Menurut Sufianto 

(2009), pengambilan sampel dengan menggunakan cara simple random sampling, 

besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus: 

 

Keterangan  

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)  15 

(7-1) (r-1)  15 

6 (r-1)  15 

6r – 6  15 

6r  15+6 

6r  21 

r 3,5 atau dibulatkan r 4 

 

 

 

(t-1) (r-1)  15 
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3.4 Jenis Variabel 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi ekstrak daun 

tanaman kayu manis (Cinnamomum burmannii). Penentuan penggunaan 

konsentrasi ini berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini 

dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai penggunaan 

ekstrak daun tanaman kayu manis sebagai penghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus epidermidis. Maka dari itu, pada penelitian uji pendahuluan 

digunakan konsentrasi paling rendah sampai paling tinggi yaitu 5%, 10%, 15%, 

20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% sebagai dasar penentuan konsentrasi pada uji 

penelitian sebenarnya. Sebagai perlakuan kontrol pada penelitian ini menggunakan 

aquades sebagai kontrol negatif dan tetrasiclin sebagai kontrol positif.  

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

epidermidis yang ditandai dengan munculnya zona bening sebagai tanda adanya 

hambatan pertumbuhan bakteri pada medium agar. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 



65 
 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2012). Variabel kontrol dalam penelitian 

ini adalah proses pengekstrakan ekstrak daun tanaman kayu manis (Cinnamomum 

burmannii), temperatur inkubasi, lama inkubasi, dan medium biakan.  

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam setiap variabel maka perlu 

didefinisikan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Konsentrasi merupakan parameter yang menyatakan komposisi atau 

perbandingan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarut (Laksono, 

2014). Konsentrasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 20%, 40%, 60, 

80%, 100%. Sebagai perlakuan kontrol pada penelitian ini menggunakan 

Aquades sebagai kontrol negatif dan Tetrasiclin sebagai kontrol positif.  

2. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

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 hingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan (Alim, 2013). Jenis ekstrak tanaman kayu manis 

(Cinnamomum burmannii) yang digunakan pada penelitian ini adalah 

bagian daun yang sudah luruh setiap satu hari.  

3. Diameter zona hambat adalah daerah bening yang ada di sekitar paper disk 

untuk menunjukkan kemampuan antibakteri ekstrak daun kayu manis 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. 

http://www.biologi-sel.com/2013/10/apa-itu-ekstrak.html
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Pengukuran diameter zona hambat menggunakan jangka sorong, dengan 

pengukuran yang berawal dari tepi daerah zona hambat hingga tepi zona 

hambat yang terpanjang lainnya, sedangkan satuannya menggunakan 

millimeter. 

4. Proses pengekstrakan adalah membuat sediaan kental dari ekstrak daun 

tanaman kayu manis (Cinnamomum burmannii) yang diperoleh dari daun 

yang sudah luruh setiap satu hari dan dikeringkan selama dua sampai tiga 

hari, kemudian dihaluskan sampai berbentuk serbuk (simplisia) dan diberi 

larutan etanol 96% selama 2x24 jam, kemudian sampel ekstrak didestilasi 

dengan metode uap (evaporator) sampai menjadi ekstrak kental. 

5. Temperatur inkubasi adalah suhu yang digunakan untuk menyimpan cawan 

petri yang sudah diinokulasi baktri Staphylococcus epidermidis yang diberi 

paper disk dengan tetesan ekstrak daun kayu manis Cinnamomum 

burmannii. Suhu yang digunakan 37oC, untuk mengondisikan lingkungan 

mencapai suhu 37oC cawan petri disimpan dalam inkubator yang 

sebelumnya sudah diatur sesuai suhu yang diinginkan. 

6. Lama inkubasi merupakan waktu yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh daun kayu manis Cinnamomum burmannii terhadap hambatan 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dimulai setelah 

pemberian ekstrak daun kayu manis Cinnamomum burmannii pada biakan 

bakteri sampai pada tahap pengamatan. Lama inkubasi dalam penelitian ini 

adalah 1x24 jam. 
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7. Medium biakan adalah media yang digunakan untuk membiakkan 

Staphylococcus epidermidis. Media yang digunakan dalam media ini 

adalah Nutrient Agar (NA) dalam cawan petri dengan volume media 15 ml 

dan ketebalan media kurang dari 0,5 cm/5 mm. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

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

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.6.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat 

A. Alat Pembuatan Ekstrak Daun Tanaman Kayu Manis 

Cinnamomum burmannii 

1) Rotary Evaporator   1 buah 

2) Waterbath     1 buah 

3) Alat Penghalus (Simplisia)  1 buah 

4) Erlenmeyer 500 ml   1 buah 

5) Beaker Glass 500 ml   1 buah 

6) Gelas Ukur 1000 ml  1 buah 

7) Alkohometer     1 buah 

8) Shaker Digital    1 buah 

9) Timbangan Analitik   1 buah 

10) Spatula     1 buah 

11) Corong Kaca D-7,5 cm  1 buah 
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12) Cawan Porselin    1 buah 

13) Toples Tertutup    1 buah 

14) Botol      1 buah 

B. Alat Pengujian Daya Antimikrobial 

Sterilisasi dan Pembuatan Media: 

1) Autoclave     1 buah 

2) Timbangan Analitik   1 buah 

3) Magnetik Stirrer    1 buah 

4) Erlenmeyer 500 ml   3 buah 

5) Erlenmeyer 250 ml   2 buah 

6) Gelas Ukur 100 ml   2 buah 

7) Cawan Petri D-10 cm  28 buah 

Pembuatan Suspensi Bakteri Staphylococcus epidermidis dan 

Mac Farland 

1) LAF     1 buah 

2) Cawan Petri    1 buah 

3) Fortex     1 buah 

4) Bunsen     1 buah 

5) Jarum Ose     1 buah 

6) Tabung Reaksi    5 buah 

7) Rak Tabung Reaksi   1 buah 

Inokulasi dan Perlakuan 

1) LAF     1 buah 
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2) Inkubator     1 buah 

3) Kapas Lidi    6 buah 

4) Pinset     3 buah 

5) Bunsen     1 buah 

6) Botol Flakon    7 buah 

Pembacaan Hasil (Pengukuran Diameter Zona Hambat) 

1) Jangka Sorong    1 buah 

2. Bahan 

A. Bahan Pembuatan Ekstrak Daun Tanaman Kayu Manis 

Cinnamomum burmannii 

1) Daun Tanaman Kayu Manis (Luruh) 500 gram 

2) Etanol 96%, perbandingan 1:3 (simplisia daun Cinnamomum 

burmannii : etanol) 

3) Kertas Saring    10x10 cm 

4) Kertas Label    secukupnya 

B. Bahan Pembuatan Suspensi Bakteri Staphylococcus epidermidis 

1) Isolat murni bakteri Staphylococcus epidermidis  

2) Larutan Barium Clorida (BaCl2) 1% 0,1 ml 

3) Asam Sulfat (H2SO4)  1% 9,9 ml 

C. Bahan Pembuatan Media dan Inokulasi 

1) Media Nutrient Agar   28 CP = 8,4 gram 

2) Aquades steril    500 ml 

3) Suspensi Bakteri Staphylococcus epidermidis 4 tabung 
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4) Tetrasiclin 30 µg dalam 1 ml = 0,01 gr dalam 300 ml 

5) Paper Disk    28 lembar 

6) Alkohol 70% (dalam botol semprot) 100 ml 

7) Spirtus     100 ml 

8) Kertas Label    secukupnya 

9) Plastik Warp    secukupnya 

10) Kapas, Alumunium Foil, Karet Gelang secukupnya 

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian 

1. Sterilisasi Alat 

Mencuci semua alat dengan sabun hingga bersih kemudian 

dikeringkan. Membungkus semua peralatan dengan kertas sampul dan 

mensterilkan di dalam autoklaf pada suhu 125˚C dengan tekanan 15 

atmosfer selama 30 menit. 

2. Pembuatan Ekstrak Daun Tanaman Kayu Manis Cinnamomum 

burmannii 

1) Mencuci bersih daun kayu manis Cinnamomum burmannii yang 

sudah luruh. 

2) Mengeringkan daun kayu manis Cinnamomum burmannii dengan 

bantuan sinar matahari dua sampai tiga hari sampai setengah 

kering. 

3) Menghaluskan bahan yang telah kering menggunakan mesin 

penghalus hingga diperoleh simplisia daun kayu manis. 

4) Menimbang simplisia daun kayu manis Cinnamomum burmannii 
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sebanyak 650 gram. 

5) Melakukan pembasahan simplisia daun kayu manis Cinnamomum 

burmannii dengan pelarut etanol 96%, simplisia:etanol 96% (1:3) 

sebanyak 500 ml. 

6) Masukkan bahan yang telah dibasahi ke dalam toples, diratakan 

dan sambil ditambahkan pelarut etanol 96% sampai bahan 

terendam, total yang ditambahkan sebanyak 5,5 L. Tutup toples 

dengan rapat selama 5 hari dan dishaker di atas shaker dengan 

kecepatan 50 rpm. 

7) Saring ekstrak cair dengan penyaring kain. Tamping ekstrak dalam 

Erlenmeyer. 

8) Hasil ekstrak cair diuapkan dengan menggunakan rotary 

evaporator besar selama 1 jam untuk evaporasi. 

9) Ekstrak cair yang dihasilkan kemudian dievaporasi / diuapkan 

kembali diatas water bath selama 2 jam. 

10) Pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak daun kayu manis 

Cinnamomum burmannii sebesar 20%, 40%, 50%, 60%, 80%, 

100% dilakukan pengenceran dengan aquades dari hasil ekstrak 

daun kayu manis 100% menggunakan rumus sebagai berikut: 

N1. V1 = N2. V2 

Keterangan: N1 = Konsentrasi sebelum pengenceran 

  V1 = Volume sebelum pengenceran 

  N2 = Konsentrasi setelah pengenceran 
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  V2 = Volume setelah pengenceran  

(Handayana, 1948 dalam Maslikah, 2014) 

3. Pembuatan NA (Nutrient Agar) 

1) Menimbang bubuk NA 

Perhitungan pembuatan Nutrient Agar  

28 cawan petri = 28 cp x 15 ml = 420 ml 

Gram NA = 
𝑚𝑙

1000
× 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

        = 
420

1000
× 20 𝑔𝑟 =  

8400

1000
 = 8,4 gram 

2) Menambahkan aquades steril pada bubuk NA sebanyak 420 ml. 

3) Menghomogenkan larutan NA hingga tercampur menggunakan 

magnetic stirrer dengan suhu 300oC dan kecepatan 8 rpm. 

4) Mendinginkan hasil larutan kemudian dituang kedalam cawan petri 

sebanyak 15 ml pada ruangan LAF. 

5) Membiarkan suspensi hingga padat didalam ruangan LAF steril. 

4. Pembuatan Suspensi 

Larutan Mac Farland nomor tabung 1 digunakan dengan 

membandingkan kekeruhan biakan bakteri dalam media cair dengan 

kepadatan 1,5 x 108 sel/ml dengan langkah sebagai berikut: 

1) Membuat larutan dengan memasukan Barium Clorida (BaCl2) 1%. 

2) Membuat larutan dengan memasukkan Asam Sulfat (H2SO4) 1%. 

3) Mencampur kedua larutan pada tabung reaksi, dengan perbandingan 

0,1 ml BaCl2 1% dan 9,9 ml H2SO4 1%. 

4) Menyimpan larutan dalam ruangan LAF. 
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5) Mengambil 3-7 koloni biakan Staphylococcus epidermidis dan 

diencerkan dengan aquades 9 ml sampai tercapai larutan homogen 

untuk mendapatkan kepadatan bakteri yaitu 1,5 x 108 sel/mm. 

6) Membandingkannya dengan larutan stamdar Mac Farland 1. Jika 

biakan bakteri Staphylococcus epidermidis belum sama dengan 

larutan pembanding, maka ditambahkan bakteri dengan jarum ose 

hingga mencapai kekeruhan yang sama. 

Tabel 3.2 Standar Mac Farland 

No. Tabung BaCl 1% (ml) H2SO4 1% (ml) Jumlah Koloni (108/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) 

5. Inokulasi Bakteri Staphylococcus epidermidis 

1) Mendinginkan selama beberapa saat media NA untuk 

menghilangkan uap air pada cawan petri. 

2) Mengambil suspensi Staphylococcus epidermidis, kemudian 

menginokulasi secara merata pada permukaan NA dengan teknik 

sinambung menggunakan kapas lidi, hal ini dapat dilihat pada 

gambar 3.2 di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Teknik Sinambung 

3) Merendam paper disk pada botol flakon yang sudah terdapat 

perlakuan kontrol dan berbagai konsentrasi ekstrak daun tanaman 

kayu manis selama 1 menit.   

4) Memasukan paper disk ke dalam cawan petri yang telah terisi 

media NA dan ditanam tepat ditengah-tengah media. 

5) Menutup cawan petri, kemudian dipanaskan diatas api bunsen 

dengan memutar-mutar agar cawan petri lebih steril. 

6) Melapisi bagian tepi cawan petri menggunakan plastic wrap. 

7) Menginkubasi didalam inkubator pada suhu 37˚C selama 1x24 jam 

dengan posisi tutup cawan petri terbalik. 

3.6.3 Pengamatan Penelitian 

1. Setelah diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37˚C, kemudian 

meletakan cawan petri secara berurutan di atas meja sesuai dengan 

perlakuannya. 

2. Meletakan cawan petri secara terbalik agar tutup cawan petri tidak 

mudah terbuka. 

3. Mengukur diameter zona hambat yang muncul pada masing-masing 

perlakuan dengan menggunakan jangka sorong. 
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Adapun bagan prosedur kerja adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan media NA 

(Nutrient Agar) 

Mengambil sediaan suspensi bakteri  

Staphylococcus epidermidis 

Inokulasi bakteri Staphylococcus epidermidis pada 

media NA 

Paper disk direndam dilarutan kontrol dan 

ekstrak 

Ekstrak Daun Kayu 

Manis (Cinnamomum 

burmanni)  

Kontrol (-) Aquades 

dan Kontrol (+) 

Tetrasiclin 

Inkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37˚C 

Meletakkan pada permukaan media NA tepat 

ditengah-tengah media 

Cakram Ekstrak Daun 

Kayu Manis 

(Cinnamomum burmannii)  

Cakram Aquades dan 

Tetrasiclin 

Diukur diameter zona hambat pada 

sekitar cakram ekstrak Daun Kayu 

Manis (Cinnamomum burmannii), 

Kemudian bandingkan dengan 

standar NCCLS  

Diukur diameter zona hambat pada 

sekitar cakram Aquades dan 

Tetrasiclin, Kemudian bandingkan 

dengan standar NCCLS  

 

Analisa Hasil 

Gambar 3.2 Bagan Prosedur Kerja 
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3.7 Prosedur Pengambilan Data  

3.7.1 Data dan Sumber Data 

Data yang diambil adalah data dalam penelitian tentang uji efektivitas 

berbagai konsentrasi ekstrak daun tanaman kayu manis (Cinnamomum burmanni) 

terhadap diameter zona hambat yang dibentuk oleh pertumbuhan Staphylococcus 

epidermidis, dan diukur dengan menggunakan jangka sorong. 

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui observasi eksperimen yaitu dengan teknik pengambilan data secara 

langsung dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas yang sedang berlangsung. 

Observasi di laboratorium ini difokuskan pada obyek perlakuan yaitu variabel 

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

bentuk tabel. Tabel tersebut akan mencangkup data rerata pengukuran diameter 

zona hambat bakteri Staphylococcus epidermidis dengan bantuan alat jangka 

sorong. Observasi pengukuran terhadap diameter zona hambat yang terbentuk 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Data Rerata Diameter Zona Hambat Bakteri Staphylococcus 

epidermidis 

Perlakuan 
Ulangan (mm) 

Total 

(mm) 

Rata-rata 

(mm) 

1 2 3 4   

Kontrol (+)       

Konsentrasi 20%       

Konsentrasi 40%       

Konsentrasi 60%       

Konsentrasi 80%       

Konsentrasi 100%       
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3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dimana pengolahan 

data dilakukan menggunakan uji Normalitas (Shapiro Wilk), uji Homogenitas 

(Bartlett) dan uji Anava Satu Jalur untuk mengetahui perbedaan perlakuan 

kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan’s untuk mengetahui perlakuan yang 

terbaik. Langkah-langkah tenik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.8.1 Uji Normalitas (Shapiro Wilk) 

Uji Normalitas (Shapiro Wilk) untuk mengetahui varians populasinya 

normal atau tidak. Langkah-langkah yang dilakukan untuk uji normalitas (Shapiro 

Wilk) adalah sebagai berikut: 

1. Mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar dari perlakuan 

2. Mencari rata-rata dari seluruh data 

3. Xi dikurangi X rata kemuduian dikuadratkan 

4. Data dibagi dua 

5. Menentukan nilai ai atau koefisien data 

6. Data terbesar pertama dikurangi data terkecil pertama, dan seterusnya. Hasil 

pengurangan dikali ai atau nilai koefisien 

7. Kemudian mencari nilai D berdasarkan rumus berikut: 

𝐷 = ∑(xi − x)2

𝑛

𝑖=1

 

8. Langkah terakhir mentukan nilai T berdasarkan rumus berikut: 

𝑇 =
1

𝐷
[∑ 𝐚𝐢(𝐱(𝐧𝐢 + 𝟏) − 𝐱𝐢)𝟐

𝑘

𝑖=1

] 
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Tabel 3.4 Uji Normalitas (Shapiro-Wilk) 

No Xi Xi-Xrata (Xi-Xrata)2 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

dst 24    

 

i ai x(ni+1)-xi ai(x(ni+1)-xi) 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

dst 12    

 

3.8.2 Uji Homogenitas (Bartlett) 

Uji Homogenitas (Bartlett) merupakan asumsi penting didalam perhitungan 

analisis varians. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-masing 

data sudah terpenuhi atau belum. Data bersifat homogen jika X2
hitung < X2

tabel.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji homogenitas Bartlett adalah 

sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh dari masing-masing adalah (i = 1, 2, 3, …, nk) dan 

(j = 1, 2, 3, …, nk), dihitung dari variannya masing-masing adalah (i)2, 

(s2)2, …. (sk)2. 

2. Untuk memudahkan hitungan uji Bartlett, maka hitungan disusun dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 3.5 Uji Homogenitas (Bartlett) 

Per- 

lakuan 

Db 1/db JK (Si)2 Log (Si)2 (db) log (Si)2 

A1 ri-1 1/(ri-1) JK1 (Si)2 Log (Si)2 (ri-1) log (Si)2 

Jumlah ∑r1-1 ∑1/(r1-1) ∑JK1 ∑(Si)2 ∑ Log (Si)2 ∑(ri-1) log (Si)2 

Keterangan: 

Db : (r1-1) 

JK : Jumlah kuadrat 

Si : Gabungan sampel 

3. Menghitung nilai varians gabungan dari semua sampel (Si)2 

(Si)2 = 
∑𝐽𝐾

∑𝑑𝑏
 

(Si)2 = 
{∑(𝑟1−1)(𝑆𝑖)}

∑(𝑟1−1)
 

4. Menghitung harga satuan B dengan rumus B = (log S2) x ∑(r-1) 

5. Menghitung nilai X2 untuk uji Bartlett yaitu X2 = (In 10) {B-(∑dB log 

S2)} 

6. Menghitung faktor koreksi 

F koreksi (c) = 1+ [
1

3 (𝑡−1)
] [∑

1

𝑑𝐵
−

1

𝑑𝐵𝑡
] 

7. Menghitung X2 terkoreksi 

X2 terkoreksi = [1/c] X2 

8. Hipotesa nol diterima (semua perlakuan adalah sama/variannya 

homogen) jika X2 hitung < X2 tabel dimana X2 (1-α) (k-1) dari daftar 

distribusi chi kuadrat akan diperoleh hasil (Sudjana, 2005). Jika data 

distribusi normal dan variannya homogen maka untuk memudahkan 

perhitungan uji Bartlett, maka dapat dianalisis dengan anava faktorial. 
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3.8.3 Uji Anava Satu Jalur (One Way Anova) 

Penelitian ini menggunakan uji anava satu jalur (one way anova). Uji ini 

digunakan untuk menguji apakah H0 ditolak atau diterima dan untuk menguji suatu 

efek, akibat atau pengaruh dari suatu variabel tertentu yang diteliti. Langkah-

langkah dalam perhitungan anova satu jalur adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Faktor Korelasi (FK) 

FK = 
nT

xT 2)(
 

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =  x T2 – FK 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JKP = 
r

xT )( 2
 – FK  

4. Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JKP = 
br

Aii

.

)( 2
 – FK 

5. Menghitung Jumlah Kuadrat Gala (JKG) 

JKG = JKT – JKP  

6. Menghitung F hitung: 

F hitung P : 
KTG

JKP
 

7. Mencari F tabel (5%, 1%) pada tabel F 

8. Membuat tabel ringkasan analisis varians satu jalur 
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Tabel 3.6 Uji Anova Satu Jalur (One Way Anova) 

Sumber 

Keragaman 

Db JK MK F hitung F tabel 

(0,05) 

Antar Perlakuan (a) (a.b)-1 JKP JKP/dbP KTP/KTG  

Dalam Perlakuan (d) (a.b) (r-1) JKG JKG/dbG   

Total (r.a.b)-1     

Keterangan: 

a   = Banyaknya ulangan 

b   = Banyaknya perlakuan 

r   = Jumlah banyaknya perlakuan 

JK  = Jumlah Kuadrat 

JKP = Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKG = Jumlah Kuadrat Galat  

9. Bandingkan harga F hitung dengan F tabel: 

Jika F hitung < F tabel α = 5%, maka H0 diterima, yang berarti tidak 

ada perbedaan yang nyata. 

Jika F Hitung > F tabel α = 5%, maka H0 ditolak, yang berarti rata-rata 

ada perbedaan yang nyata. 

10. Membuat kesimpulan hasil dari analsis. 

3.8.4 Uji Duncan’s 

Uji Duncan’s dilakukan untuk menentukan atau memilih perlakuan yang 

terbaik atau paling efektif dari sejumlah perlakuan dengan berdasar pada nilai rata-

rata. Adapun langkah-langkah dari uji sebagai berikut: 

1. Mengurutkan nilai rata-rata perlakuan dari yang terkecil hingga nilai 

terbesar. 

2. Menghitung galat baku nilai tengah perlakuan (Sy) 
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Sy = √
𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

Keterangan: 

KTG : Kuadrat rerata Galat 

r   : Ulangan 

3. Menentukan nilai R (p, v, α) dengan cara membandingkannya pada 

tabel uji Duncan’s. 

4. Menentukan nilai MDRS 5% 

MDRS 5% = R (p, v, α). 
r

KTG
 

Keterangan: 

MDRS/BJND : Nilai Beda Jarak Nyata Duncan’s 

R   : Nilai Tabel Duncan’s 

P   : Golongan 

V   : Derajat Bebas Galat 

α    : 0,05 (pada tabel anava) 

KTG  : Jumlah Kuadrat Galat dibagi Derajat Kebebasan 

Galat 

R   : Banyaknya ulangan setiap perlakuan 

5. Membuat tabel uji Duncan’s 
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Tabel 3.7 Uji Duncan’s 

Perlakuan Rerata Beda riel jarak P= Notasi 

2 3 4 5 6 

20% 

40% 

60% 

80% 

positif 

100% 

P (0,05) 

BJND 

(PxSy) 

Perbedaan perlakuan yang diikuti notasi huruf sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata, sedangkan yang diikuti notasi huruf berbeda menunjukkan berbeda 

nyata. 




