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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode true experimental secara in 

vitro dengan post test control only design menggunakan teknik tube 

dillution test untuk mengetahui pengaruh ekstrak bawang lanang (Allium 

sativum L) dalam menghambat pertumbuhan bakteri P.acnes. 

 

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang selama bulan November 

2018. 

 

4.3. Populasi dan Sampel 

4.3.1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah biakan murni 

dari bakteri P.acnes yang diperoleh dari Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

4.3.2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah bakteri P.acnes yang diambil 

dengan simple random sampling yaitu dengan mengambil sediaan bakteri 

menggunakan ose, satu kali ambilan secara acak dari plate peremajaan 
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bakteri yang kemudian disuspensikan ke dalam larutan NaCl fisiologis 

0,9% steril. 

4.3.3. Besar Sampel 

Penelitian ini menggunakan 7 kelompok perlakuan ekstrak bawang 

lanang (Allium sativum L) dan 2 kelompok kontrol (1 kontrol bakteri 

P.acnes dan 1 kontrol bahan ekstrak). Sehingga didapatkan 9 kelompok.

Untuk menentukan jumlah pengulangan dihitung dengan menggunakan 

rumus Faderer. Dimana “t” adalah kelompok perlakuan dan “n” adalah 

jumlah pengulangan, maka dapat dituliskan:  

  (t-1) (n-1) ≥ 15 

(9-1) (n-1)  ≥ 15 

       8 (n-1) ≥ 15 

       8n-8 ≥ 15 

8n ≥ 15+8 

8n ≥ 23 

    n ≥ 2,875  3 (dibulatkan) 

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperlukan tiga kali pengulangan 

untuk sampel. Sehingga diperlukan total 30 kelompok perlakuan dalam 

penelitian ini.  
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4.4. Identifikasi Variabel Penelitian 

4.4.1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak bawang lanang 

(Allium sativum L) dengan berbagai variasi konsentrasi. 

4.4.2. Variabel kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah medium biakan 

bakteri, suhu inkubasi bakteri 37°C dan waktu inkubasi bakteri 24 jam 

serta ekstrak bawang lanang. 

4.4.3. Variabel tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah jumlah koloni 

P.acnes pada Nutrient Broth (NB) setelah diberi ekstrak bawang lanang 

dan diinokulasikan pada medium Nutrient Agar (NA) dalam berbagai 

konsentrasi, dan kejernihan tabung reaksi yang telah diberi campuran 

P.acnes dan ekstrak bawang lanang pada NB. 

 

4.5.Definisi Operasional 

No Variabel Definisi operasional Alat ukur Hasil ukur Skala 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsentrasi 

ekstrak 

bawang 

lanang 

(Allium 

sativum L) 

 

 

Ekstrak bawang 

lanang (Allium 

sativum L) yang 

dilarutkan dengan 

etanol 96% dengan 

berbagai macam 

konsentrasi. 

 

 

Ekstraksi 

maserasi 

 

 

 

 

 

 

 

Konsentrasi : 

  1. 100 % 

  2. 50 % 

  3. 25 % 

  4. 12,5 % 

  5. 6,25 % 

  6. 3,125 % 

  7. 1,56 % 

Kategorik: 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 



45 

 
 

No Variabel Definisi operasional Alat ukur   Hasil ukur 

 

  8. 0,78 % 

  9. 0%  

Skala 

2. KHM 

(Kadar 

Hambat 

Minimum) 

Konsentrasi  ekstrak 

bawang lanang 

(Allium sativum L) + 

etanol terendah yang 

mampu menghambat 

pertumbuhan 

P.acnes yang 

ditandai dengan 

kejernihan tabung 

yang dilihat dengan 

warna yang mulai 

sama dengan kontrol 

positif 

Observasi 

visual, 

Metode 

dilusi 

tabung 

1. Kontrol 

positif, 

ekstrak 

bawang 

lanang 

(Allium 

sativum L) 

100% 

2. Kontrol 

negatif, 

biakan 

bakteri 

P.acnes 

1. Keruh (warna 

sama dengan 

kontrol negatif 

disertai adanya 

kekeruhan) 

2. Jernih (warna 

mulai sama 

dengan kontrol 

positif, tidak 

disertai adanya 

kekeruhan) 

Kategorik: 

Ordinal 

3. KBM 

(Kadar 

Bunuh 

Minimum) 

 

Konsentrasi  ekstrak 

bawang lanang 

(Allium sativum L) + 

etanol terendah yang 

dapat membunuh 

pertumbuhan 

P.acnes hingga 99,9 

% 

Colony 

counter, 

Metode 

dilusi agar 

 

Koloni bakteri 

P.acnes 0,1% dari 

jumlah koloni 

kontrol negatif 

yang dihitung 

dengan colony 

counter 

Numerik: 

Rasio 

 

 

Tabel 4.1 Definisi operasional penelitian 
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4.6. Alat dan Bahan Penelitian 

4.6.1. Alat Penelitian 

Blender, cawan petri, autoklaf, vortex, disposable Syringe, blue tip, 

mikropipet, erlenmeyer, corong, kertas saring, aluminium-foil, label, 

lemari pendingin, spektrofotometer, gelas kimia, gelas ukur, vakum 

destilasi, bunsen, stopwatch, termometer, pipet volume, alat-alat gelas, 

timbangan analitik, ose, pinset, inkubator, laminar air flow, autoklaf dan 

tabung reaksi. 

 

4.6.2. Bahan Penelitian 

Bawang lanang, bahan pelarut etanol 96%, natrium hipoklorit, NaCl 

fisiologis, biakan P.acnes, Nutrient Agar, Nutrient Broth, larutan 0,5 Mc 

Farland. 

 

4.7. Prosedur Penelitian 

4.7.1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Seluruh alat yang akan digunakan dicuci bersih, dikeringkan 

kemudian dibungkus dengan kertas. Setelah itu, alat-alat tersebut 

disterilisasikan menggunakan autoklaf selama 15-30 menit pada suhu 121o 

C. Ose dan pinset dibakar dengan pembakaran diatas api langsung 

(Vandepitte et al., 2010). 
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4.7.2.  Pembuatan Ekstrak Bawang Lanang 

Bawang lanang yang dibeli dari pasar tradisional di Malang 

sebanyak ¼ kilogram. Setelah itu dilakukan pembuatan ekstrak bawang 

lanang di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

Pertama bawang dikupas dan dicuci bersih, kemudian ditimbang 

sebanyak 250 gram. Bawang yang telah ditimbang selanjutnya disterilkan 

secara kimia dengan melarutkan 10 ml natrium hipoklorit dalam 3 liter 

akuades. Kemudian direndam selama 15 menit lalu dibilas dengan 

menggunakan akuades steril. Ekstrak diperoleh dengan cara mengambil 

bawang yang telah disterilisasi tadi, lalu dimasukkan ke dalam blender 

serta menambah 100 ml pelarut etanol konsentrasi 96%. Proses blender 

harus dilakukan dalam waktu yang cukup lama agar bawang tersebut 

benar-benar hancur secara sempurna. Kemudian bubur bawang hasil 

blenderan tadi disaring sebanyak 3 kali penyaringan. Pertama, disaring 

menggunakan alat saring biasa dengan tujuan untuk mengeluarkan ampas-

ampas bubur bawang. Kedua, hasil dari saringan pertama kemudian 

disaring kembali menggunakan kain saring agar bubur bawang halus yang 

masih bercampur dengan ekstrak bawang dapat dikeluarkan. Ketiga, bubur 

bawang yang telah lebih halus tadi disaring kembali menggunakan kertas 

saring hingga didapatkan ekstrak bawang lanang (Allium sativum L.) 100% 

(Alli J.A et al., 2011). 
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Setelah didapatkan ekstrak dengan konsentrasi 100%, kemudian 

ekstrak akan diencerkan lagi untuk mendapatkan ekstrak dengan 

konsentrasi 50 %, 25 %, 12,5 %, 6,25 %, 3,125 %, 1,56 %, 0,78 % dan 0% 

(kontrol negatif) dengan menambahkan pelarut etanol. Untuk selanjutnya 

hasil pengenceran ekstrak dapat digunakan dalam uji aktivitas antibakteri. 

 

4.7.3.  Pembuatan Medium  

a. Medium NA (Nutrient Agar) 

Sebanyak 2,3 gram NA ditimbang kemudian dilarutkan dalam 1 

liter aquades. Setelah semua bahan tercampur, medium dipanaskan hingga 

larut sempurna, lalu disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 

15 menit (Vandepitte et al., 2010). 

b. Medium NB (Nutrient Broth) 

Sebanyak 8 gram serbuk NB ditambah 1 liter aquades dipanaskan 

sampai mendidih kemudian disterilkan di autoklaf pada suhu 121°C 

selama 15 menit, setelah agak dingin disimpan dalam lemari pendigin dan 

dapat digunakan (Vandepitte et al., 2010). 

 

4.7.4. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Tujuan dari dilakukannya pembuatan stok bakteri ini adalah untuk 

memperbanyak bakteri. Caranya dengan bakteri uji yang telah diremajakan 

dalam suhu 37°C selama 24 jam, masing-masing diambil satu ose 

kemudian disuspensikan kedalam larutan aquades steril, setelah itu 

dihomogenkan. Kemudian suspensi diukur dengan menggunakan 
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spektrofotometer sampai nilainya sama dengan blanko, sebagai blanko 

digunakan larutan standar Mc Farland 0,5 (Dwyana, et al., 2012). 

 

4.7.5.  Pembuatan Stok Variabel Konsentrasi 

Ekstrak bawang lanang akan dibuat dalam berbagai konsentrasi 

antara lain: 100 %, 50 %, 25 %, 12,5 %, 6,25 %, 3,125 %, 1,56 %, 0,78 %, 

dan 0% (kontrol negatif). Biakan bakteri P.acnes digunakan sebagai 

kontrol negatif sedangkan ekstrak bawang lanang (Allium sativum L) 

digunakan sebagai kontrol positif (Wardani et al., 2012). 

 

4.7.6.  Tahap Uji Efek Antibakteri Ekstrak Bawang Lanang 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dilusi tabung. Pada penelitian ini beberapa macam ekstrak bawang lanang 

(Allium sativum L) diinokulasi dengan perbenihan cair bakteri P.acnes. 

Proses selanjutnya diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37°C, lalu 

dilanjutkan dengan cara sebagai berikut : 

1. Sediakan 9 tabung yang diberi tanda 1 (sebagai kontrol positif yaitu 

ekstrak bawang lanang), tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5, 

tabung 6, tabung 7, tabung 8 dan tabung 9 (sebagai kontrol negatif 

yaitu bakteri P.acnes). 

 

2. Masukkan 2 ml ekstrak bawang lanang pada tabung 1, masukkan 1 ml 

ekstrak bawang lanang pada tabung 2, lalu tambahkan 1 ml aquades 

pada tabung 3,4,5,6,7,8,9 dan 1 ml suspensi cair P.acnes pada tabung 

9. 
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3. Masukkan 1 ml aquades ke dalam tabung 2 kemudian homogenkan 

setalah itu ambil 1 ml dari tabung 2 dan dimasukkan ke tabung 3, 

sehingga konsentrasi dengan ekstrak bawang lanang masing-masing : 

Tabung 2 100% dan Tabung 3 50%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pindahkan 1 ml dari tabung 3 ke tabung 4. Sehingga konsentrasi 

ekstrak bawang lanang pada tabung 4 menjadi 25%.  

 

Gambar 4.1 

Pengisian ekstrak, aquades dan suspensi 

cair bakteri P.acnes pada tabung reaksi 

 

 

1 ml aquades dan 1 ml 

suspensi cair P.acnes 
   1 ml aquades 

 

2 ml ekstrak 

Gambar 4.2 

Pengisian ekstrak ke tabung 2 dan 3 

   2             3                            2             3 

 1   2   3   4  5   6   7    8    9  
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5. Kemudian lakukan juga hal yang sama pada tabung 5, 6, 7 dan 8 

6. Pada tabung 8, setelah larutan uji tercampur rata, kemudian buang 1 

ml larutan tersebut.   

7. Setelah melakukan tahap pengenceran diatas, maka akan didapatkan 

konsentrasi ekstrak bawang lanang dari masing-masing tabung uji 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  2  3   4   5    6     7      8     9 

                     100%       100%        50%         25%     12,5%       6,25%      3,125%    1,56%       0% 

 

Gambar 4.3 

Memindahkan sebagian larutan uji  

ke tabung selanjutnya 

Gambar 4.4 

Konsentrasi ekstrak bawang lanang  

setelah tahap pengenceran 
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8. Kemudian pada tabung 2 hingga 8 (yang sudah tercampur ekstrak 

bawang lanang dan aquades) tambahkan masing-masing 1 ml suspensi 

cair bakteri P.acnes. Sehingga volume masing-masing tabung menjadi 

2 ml. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Konsentrasi ekstrak bawang lanang 

setelah ditambahkan suspensi P.acnes 

 

9. Kemudian inkubasikan selama 24 jam pada suhu 37⁰C.  

 

Pada hari ke-2 tabung dikeluarkan dari inkubator, maka akan 

didapatkan KHM dengan cara melihat kejernihan tabung, kemudian dari 

masing-masing tabung diambil 1 ose dan diinokulasikan atau digoreskan 

pada medium NA. Kemudian diinkubasikan kembali dalam waktu 24 jam 

pada suhu 37°C (Kuete et al., 2011). 

Pada hari ke-3 medium NA dikeluarkan dari inkubator, 

kemudian dilakukan pengamatan secara kuantitatif pada masing-masing 

konsentrasi dengan cara menghitung jumlah koloni bakteri menggunakan 

colony counter sehingga didapatkan data KBM. Konsentrasi paling 

rendah yang tidak menunjukan adanya pertumbuhan koloni bakteri pada 

media padat adalah KBM dari P.acnes (Kuete et al., 2011). 

 1  2  3   4   5    6      7      8     9 

                     100%        50%        25%        12,5%     6,25%    3,125%      1,56%      0,78%       0% 

 



53 

 
 

4.8.Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis data 

Persiapan alat dan bahan 

Pembuatan ekstrak bawang lanang  

Pembuatan medium NA dan NB 

Inokulasi P.acnes pada medium NA 

Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC 

 

Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC 

Pengamatan KHM 

Streaking hasil masing-masing tabung ke medium NA 

Pengenceran larutan ekstrak 

bawang lanang 

Pembuatan suspensi 

bakteri P.acnes 

 

Uji antibakteri dengan Tube Dilution 

Konsentrasi ekstrak bawang lanang 

50% 25% 

Kontrol 

bahan (+) 

100% 12,5% 6,25%

% 

3,125% 1,56% 0,78%

% 

Kontrol 

bakteri  

(-) 0% 

Pengamatan KBM 

Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC 
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4.9.Analisis Data 

Data yang akan diolah menggunakan skala data kategorik dan 

numerik, maka analisis data yang akan digunakan ada 2 macam masing-

masing untuk KBM dan KHM. Untuk KBM uji yang akan digunakan adalah 

dengan rincian sebagai berikut 

Untuk KBM menggunakan uji komparatif numerik tidak berpasangan 

> 2 kelompok yaitu menggunakan uji One Way ANOVA. Namun, sebelum 

melakukan uji One Way ANOVA perlu di periksa terlebih dahulu normalitas 

dan homogenitas datanya.    

a) Uji normalitas yang digunakan adalah uji Saphiro-Wilk karena besar 

sampel yang digunakan ≤ 50. Data dianggap normal jika hasil 

memenuhi nilai p > 0,05. Bila hasil nilai p < 0,05 maka data dapat 

ditransformasikan terlebih dahulu. Apabila setelah ditransformasi, 

data tetap tidak normal, maka dilakukan uji komparatif yaitu 

menggunakan uji Kruskal-Wallis + Post Hoc Mann Whitney.  

b) Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Levene. Bila nilai p > 0,05 

maka ragam dikatakan homogen, begitu pula sebaliknya bila 

didapatkan nilai p < 0,05 maka ragam dikatakan tidak homogen.  

Bila didapatkan varian homogen, dilakukan uji One Way ANOVA + 

Post Hoc Bonferroni. Namun, bila didapatkan varian tidak homogen, maka 

setelah dilakukan uji One Way ANOVA dilakukankan Post Hoc Tamhane’s. 

 



55 

 
 

Untuk KHM menggunakan uji komparatif kategorik tidak 

berpasangan dengan tabel baris x kolom, yaitu Uji Chi Square. Penggunaan 

uji Chi Square  dikatakan sah apabila memenuhi syarat yaitu bila nilai 

expected count  yang jumlahnya < 5 maksimal sebesar 20% dari total 

keseluruhan sel. Jika syarat tidak terpenuhi maka digunakan uji alternatif 

yaitu uji Kruskal-Wallis + Post Hoc Mann Whitney.  

 

 

 


