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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian  

3.1.1 Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

sesungguhnya (True Research), yaitu eksperimen yang bertujuan untuk menguji 

hubungan sebab (Cause) dan akibat (Effect) dalam sistem tertutup atau kondisi 

terkendali. Menurut Sugiyono (2010).Penelitian eksperimen merupakan penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang tepatnya di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni – 24 Juni 2016. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

 

Penelitian ini terdapat populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang 

diteliti yang memiliki kualitas dan karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah cacing gelang ayam 

(Ascaridia galli ) yang terdapat didalam usus ayam di Rumah Pemotongan ayam 

di Tlogomas. 
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3.3.2 Sampel  

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari suatu populasi. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2010). Adapun sampel dari penelitian ini yaitu cacing gelang ayam 

(Ascaridia galli) yang terdapat pada usus ayam, dengan ukuran 5-7 cm yang 

diambil dari rumah pemotongan ayam Tlogomas Malang setiap sampel sebanyak 

210 ekor.  

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

random sampling yaitu dalam tiap unit populasi mempunyai kesempatan atau 

probabilitas yang sama untuk menjadi sampel dan populasinya bersifat homogen 

Rofieq, A. (2006). Besar sampel dalam penelitian iniadalah 10 ekor cacing setiap 

unit perlakuan. Berikut ini bagan pengambilan sampel yang dilakukan secara 

sample random sampling. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi ekstrak. 

Binahong (Anredera cordifolia) terdiri dari 50%, 60%, 70%, 80% dan 90%, 

Larutan NaCl 0,9% dan Obat Albendazole 400 mg (sebagai kontrol).  

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah mortalitas cacing gelang ayam 

(Ascaridia galli) yang ditandai dengan warna cacing yang pucat dan posisi tubuh 

lurus/kaku. 
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3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah batas waktu yang 

dipergunakan untuk menentukan mortalitas cacing Ascaridia galli, Larutan NaCl 

0,9%, etanol 70%, suhu, dan tempat penelitian. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

1. Ekstrak binahong adalah daun binahong yang telah diekstraksi dengan 

metode maserasi dan menggunakan pelarut etanol 70%, untuk 

menghilangkan variabel perancu. 

2. Cacing Ascaridia galli adalah cacing gelang ayam (Ascaridia galli) yang 

bersifat parasit berukuran 5-7 cm yang diambil dari Rumah Pemotongan 

Ayam di Tlogomas.  

3. Mortalitas dianggap mati dengan kriteria : cacing tidak bergerak atau tidak 

berespon terhadap rangsang. 

4. Batas waktu adalah lamanya waktu yang telah ditentukan untuk melihat 

kematian cacing gelang ayam (Ascaridia galli) yaitu dengan pengamatan 

selama 5 jam. 

5. Larutan NaCl 0,9% merupakan cairan garam fisiologis yang biasa 

digunakan sebagai pembersih/pembasuh/kompres luka karena komposisi 

dan konsentrasinya yang mirip cairan tubuh sehingga tidak mengiritasi 

jaringan. Dalam penelitian ini NaCl 0,9% digunakan sebagai kontrol 

Negatif. 

6. Etanol adalah pelarut yang digunakan pada maserasi karena pelarut ini 

bersifat polar dan inert. Pelarut yang bersifat polar akan mampu menetrasi 
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sel dan menyari semua senyawa yang terdapat dalam sel. Etanol yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 70%. 

7. Suhu optimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 37
0
C. 

 

3.6 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah berupa Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Dalam penelitian ini sekelompok subyek yang di ambil dari 

populasi tertentu di kelompokan secara rancom (acak) dengan 7 perlakuan 3 kali 

ulangan, sehingga jumlah sampel yang diamati adalah sebanyak 210 ekor. 

3.6.1 Ulangan 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu ulangan dalam suatu 

perlakuan,hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian terhadap suatu 

penelitian. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 10 ekor pada masing-masing 

perlakuan. 

Perhitungan cara menentukan jumlah ulangan sebagai berikut: (t-1) (r-1) ≥ 

15 dimana r = jumlah ulangan dan t = jumlah perlakuan. Perhitungan cara 

menentukan jumlah ulangan adalah sebagai berikut: 

Table 3.1 Rumus Replikasi  

 

 

 (t-1) (r-1) ≥ 15 

(7-1) (r-1) ≥ 15 

   6    (r-1) ≥ 15 

             6r-6    ≥ 15  

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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         6r  ≥ 15+6 

        6r  ≥ 21 

  r ≥  3,5 

  r           ≥  3 

Keterangan  

t : Jumlah Perlakuan 

r : Jumlah Ulangan  

3.6.2 Denah Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Penelitian ini menggunakan 1 faktor dan 3 ulangan. Faktor tersebut adalah 

konsentrasi ekstrak daun binahong yaitu 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 

Albendazole. 

Cara penentuan rancangan ini adalah dengan melakukan pengundian. 

Kode perlakuan yang jatuh pertama kali ditempatkan ke dalam kotak nomor 1, 

kode perlakuan yang jatuh kedua di tempatkan ke dalam kotak nomor 2 dan 

seterusnya sampai kotak ke-21, sehinga diperoleh rancangan denah penelitian 

seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 : Rancangan Acak Lengkap (RAL) 21 Kombinasi 

 

 

 

 

 

 

A1 E2 C3 

D2 B2 K
+
3 

K
+
1 K

-
2 D3 

B1 A2 E1 

K
-
3 B3 C1 

D1 K
-
1 E3 

K
+
2 C2 A3 
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Keterangan : 

K
- 
: Perlakuan Kontrol negatif dengan NaCl 0,9 ulangan1 

K
-
: Perlakuan Kontrol negatif dengan NaCl 0,9 ulangan 2 

K
- 
: Perlakuan Kontrol negatif dengan NaCl 0,9 ulangan 3 

K
+
 : Perlakuan Kontrol positif dengan Albendazole 3,75 mg ulangan 1 

K
+
 : Perlakuan Kontrol positif dengan Albendazole 3,75 mg ulangan 2 

K
+
 : Perlakuan Kontrol positif dengan Albendazole 3,75 mg ulangan 3 

A1 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 50%ulangan 1 

A1 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 50% ulangan 2 

A1 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 50% ulangan 3 

B2 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 60% ulangan 1 

B2 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 60% ulangan 2 

B2 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 60% ulangan 3 

C3 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 70% ulangan 1 

C3 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 70% ulangan 2 

C3 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 70% ulangan 3 

D4 : Konsentrasiekstrak daun binahong 80%  ulangan 1 

D4 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 80% ulangan 2 

D4 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 80% ulangan 3 

E5 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 90% ulangan 1 

E5 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 90% ulangan 2 

E5 : Konsentrasi ekstrak daun binahong 90% ulangan 3 

 

Tabel 3.3 Tabel Pencatatan Jumlah Mortalitas Cacing Ascaridia galli yang 

direndam dengan Ekstrak Binahong (Anrederacordifolia) selama 

5 jam.  

Perlakuan Ulangan Total Rerata 

1 2 3 

A (50%)      

B (60%)      

C (70%)      

D (80%)      

E (90%)      

K
-
(NaCl 0,9%)      

K
+
(Albendazole)      

 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Tahap Persiapan 

 

Tahap ini meliputi persiapan alat, bahan dan proses pembuatan ekstrak 

daun binahong (Anredera cordifolia)dalam mengendalikan cacing Ascaridia galli 

yang menginfeksi ayam kampung. 
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3.7.1.1 Alat yang digunakan 

a. Penggaris plastik 30cm    1 buah 

b. Cawan petri     21 buah 

c. Timbangan analitik AND type GF Series  1 buah 

d. Inkubator      1 buah 

e. Pinset      1 buah 

f. Gelas ukur (50 ml)    1 buah 

g. Gelas ukur (100 ml)    1 buah 

h. Pipet tetes      2 buah 

i. Mortal martil     1 buah 

j. Wadah plastik     5 buah 

k. Pengaduk       2 buah 

l. Gelas arloji      1 buah  

m. Karet Hisap      1 buah 

n. Kertas Label      1 lembar 

3.7.1.2 Bahan yang digunakan 

1) Daun Binahong (Anredera cordifolia)      

2) Cacing Gelang Ayam (Ascaridia galli)    

3) Larutan NaCl 0,9%       

4) Obat Albendazole  

5) Etanol 70% 
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3.7.1.3 Pembuatan ekstrak Binahong (Anredera cordifolia) 

Adapun tahap pembuatan ekstrakyang dilakukan oleh UPT Meteria 

Medica Kota Batu sebagai berikut: 

1. Menyiapkan daun binahong segar pilihan yang telah dicuci dan diangin-

anginkan hingga tampak kering. 

2. Mengeringkan daun binahong tersebut di dalam oven selama dengan keadaan 

suhu 65ºC selama  ± 2 jam 

3. Menghaluskan daun binahong tersebut yang sudah kering dengan 

menggunakan blender dan mengayak serbuk yang sudah jadi hingga halus. 

4. Menimbang serbuk daun binahong yang halus dengan timbangan analitik 

sebanyak 350 gram. 

5. Serbuk bahan dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 1 L ke dalam toples. 

6. Meratakan dan sambil menambah pelarut etanol 70% sampai terendam 

kemudian menutup toples dengan rapat selama 24 jam lalu di shaker diatas 

shaker digital rpm 50. 

7. Remaserasi dilakukan sampai filtrat/ekstrak lebiih jernih. 

8. Maserat yang sudah didapatkan selanjutnya diuapkan dengan menggunakan 

rotary evaporator pada suhu 4
0
C selama 4 jam (Sampai kental). 

9. Eksrak yang dihasilkan kemudian dipekatkan menggunakan water bath selama 

24 jam. 

10. Ekstrak yang sudah didapatkan sebelum digunakan dicampur sesuai 

konsentrasi yang diperlukan dengan mengunakan rumus pengenceran. 
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Tabel 3.4 Rumus Pembuatan Konsentrasi 

 

 

 

Keterangan: 

V1 : Volume obat yang diinginkan 

M1 : Konsentrasi obat 

V2 : Volume yang diinginkan 

M2 : Konsentrasi yang diinginkan 

Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50%, 70%, 60% 

80%, dan 90%. Pembuatan masing-masing kepekatan dilakukan dengan cara 

pengenceran dari sediaan ekstrak 100%. Larutan konsentrasi ekstrak daun 

binahong adalah 15 ml pada tiap-tiap konsentrasi. Perhitungannya sebagai berikut:  

1. Untuk mendapatkan volume yang digunakan sebesar 15 ml dengan 

konsentrasi 50% maka perhitungannya sebagai berikut : 

 

 

V1 merupakan volume ekstrak Binahong (Anredera cordifolia), pengenceran 

dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 7,5 ml. 

2. Untuk mendapatkan volume yang digunakan sebesar 15 ml dengan 

konsentrasi 60% maka perhitungannya sebagai berikut : 

 

 

V1 merupakan volume ekstrak Binahong (Anredera cordifolia), pengenceran 

dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 6 ml. 

V1 x M1 = V2 x M2 

100% x V1 = 50% x 15 ml 

V1 = 7,5 

 

100% x V1 = 60% x 15 ml 

V1 = 9 ml 
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3. Untuk mendapatkan volume yang digunakan sebesar 15 ml dengan 

konsentrasi 70% maka perhitungannya sebagai berikut : 

 

 

V1 merupakan volume ekstrak Binahong (Anrederacordifolia), pengenceran 

dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 4,5 ml. 

4. Untuk mendapatkan volume yang digunakan sebesar 15 ml dengan 

konsentrasi 80% maka perhitungannya sebagai berikut : 

 

 

V1 merupakan volume ekstrak Binahong (Anrederacordifolia), pengenceran 

dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 3 ml. 

5. Untuk mendapatkan volume yang digunakan sebesar 15 ml dengan 

konsentrasi 90% maka perhitungannya sebagai berikut : 

 

 

V1 merupakan volume ekstrak Binahong (Anrederacordifolia), pengenceran 

dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 1,5 ml. 

3.7.1.4 Perlakuan terhadap hewan  

 Memasukkan konsentrasi bahan sesuai dengan perlakuan ke dalam 

cawan petri kemudian memberikan label sesuai perlakuan. 

 Sepuluh ekor cacing Ascaridia galli dimasukkan ke dalam masing-

masing cawan petri yang berisi ekstrak binahong. 

100% x V1 = 70% x 15 ml 

V1 = 10,5 ml 

 

100% x V1 = 80% x 15 ml 

V1 = 12 ml 

 

100% x V1 = 90% x 15 ml 

V1 = 13,5 ml 
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 Cawan petri yang berisi masing-masing cacing Ascaridia galli 

diletakkan pada inkubator dengan suhu 37
0
C. 

 Setiap perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali ulangan. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 Adapun tahap penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Penelitian Terdahulu 

 

Ascaridia galli 

10 Ekor cacing direndam 

didalam 15 ml NaCl 0,9% dan 

Kontrol Positif (Albendazole 

3,75mg) 

 

10 Ekor cacing direndam didalam 

15 ml ekstrak binahong 

(Anrederacordifolia) konsentrasi 

50%, 60%, 70%, 80% dan 90%. 

Inkubasi 37
0
C  Inkubasi 37

0
C  

Melakukan pengamatan 

setelah 5 jam perendaman  

dan penelitian dihentikan 

apabila salah satu konsentrasi 

telah dapat membunuh semua 

cacing 

Waktu dan konsentrasi yang didapat 

akan digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian akhir. 
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3.7.3 Tahap Pengamatan 

1. Mengamati semua kondisi cacing Ascaridia galli setelah perlakuan selama 5 

jam. 

2. Mengidentifikasi cacing yang hidup dan yang mati, cacing yang mati ditandai 

dengan tidak adanyatanda-tanda kehidupan, misalnya tidak bergerak lagi 

walaupun dirangsang dengan gerakan air dan disentuh dengan lidi. 

3. Menghitung jumlah cacing yang mati pada setiap cawan petri. Perhitungan 

dilakukan setelah 5 jam perendaman, kemudian dicatat dengan perhitungan 

persentase kematian cacing pada setiap perlakuan  dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

% Mortalitas cacing =      ∑ cacing yang mati   

                x 100%        

            ∑ cacing 

Pengamatan tingkat kematian cacing pada kelompok kontrol, apabila 

kurang dari 5% maka diabaikan. Apabila angka kematian pada kelompok 

kontrol antara 5-20% maka jumlah cacing yang mati pada kelompok 

perlakuan dan kelompok pembanding akan dikoreksi dengan formula abbott 

(Abbott, 1925). Rumus Formula Abbott : 

 

Keterangan :  

A1 = Persentase mortalitas  yang dikoreksi 

A = Persentase mortalitas kelompok uji 

C = Persentase mortalitas kelompok kontrol 

A1 = (A-C / 100-C) x 100 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Uji 

normalitas (untuk mengasumsikan bahwa data penelitian normal sehingga bisa 

dilanjutkan keuji selanjutnya dan Uji homogenitas (untuk mengetahui apakah 

varian datanya homogen), kemudian diteruskan dengan uji Anova untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

Untuk menentukan manakah perlakuan yang paling efektif maka dilanjutkan Uji 

duncan’s 5%. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 21. 

 

 

 

 

 

 


