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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian true experimental dengan 

menggunakan post test only control group design.  Metode yang dipakai adalah 

dilusi tabung (tube dilution test) untuk mengetahui efek antimikroba ekstrak etanol 

buah lada hitam (Piper nigrum) dengan berbagai konsentrasi terhadap bakteri S. 

typhi. 

4.2 Lokasi dan Waktu 

  Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019 di Laboratorium Biomedik 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah bakteri S. typhi biakan murni yang 

diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

4.3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian ini adalah Bakteri S. typhi biakan murni yang 

diambil dengan menggunakan Simple Random Sampling. Pengambilan 

sampel ini dilakukan dengan bantuan ose yang dimasukkan secara tegak 

lurus ke dalam wadah kultur bakteri dengan tingkat kedalaman yang sama 

untuk setiap perlakuan. 
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4.3.3 Estimasi Jumlah Pengulangan 

Penelitian menggunakan 10 kelompok, yang terbagi menjadi 8 

kelompok perlakuan ekstrak buah lada hitam dan 2 kelompok sebagai 

kontrol. Berdasarkan rumus perhitungan jumlah sampel dengan pendekatan 

Resource Equation berikut dengan k adalah jumlah kelompok perlakuan dan 

n adalah jumlah pengulangan, maka: 

Minimal: 

  𝑛 =
10

𝑘
+ 1 

  𝑛 =
10

8
+ 1 

  𝑛 = 2 

  Maksimal 

  𝑛 =
20

𝑘
+ 1 

  𝑛 =
20

8
+ 1 

𝑛 = 3 

 Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan hasil 2 kali untuk minimal 

kali pengulangan dan 3 kali untuk maksimal kali pengulangan pada masing-masing 

sampel (Arifin, 2017). 

4.4 Variabel Penelitian 

 4.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak buah lada hitam 

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

(kontrol negatif). 
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 4.4.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah pertumbuhan bakteri 

dengan mengukur KBM bakteri S. typhi. 

4.5 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 

Indikator 

Penilaian 
Skala 

Variabel Bebas 

1. Ekstrak 

buah lada 

hitam 

(Piper 

nigrum) 

Ekstrak buah lada 

hitam yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah buah lada 

hitam dengan metode 

ekstraksi maserasi 

dengan larutan etanol 

60% kemudian 

dilakukan penyaringan 

untuk memisahkan 

filtrat dari ampas 

kemudian diuapkan 

dengan rotatory 

evaporator sehingga 

dihasilkan ektrak buah 

lada hitam yang bebas 

dari pelarut etanol 

60%. 

Diekstrasi 

dan 

dimaserasi 

dengan etanol 

60% lalu 

diuapkan 

dalam  

rotatory 

evaporator. 

Konsentrasi: 

1. 100% 

2. 50% 

3. 25% 

4. 12,5% 

5. 6,25% 

6. 3,125% 

7. 1,56% 

8. 0% 

 

Ordinal 

Variabel Terikat 

2. Pertumbu

han 

Salmonel

la typhi 

Pertumbuhan bakteri 

yang dilihat dengan 

menghitung jumlah 

koloni pada   

Salmonella Shigella 

Agar 

Penghitungan 

dengan 

Colony 

Counter 

Jumlah 

koloni  pada    

Salmonella 

Shigella  

Agar  

Ordinal 

3. KBM 

(Kadar 

Bunuh 

Minimal) 

Konsentrasi minimal  

ekstrak buah lada 

hitam (Piper nigrum) 

yang dapat membunuh 

bakteri ditandai 

dengan penurunan 

99,9% koloni bakteri 

pada  Salmonella 

Shigella  agar 

Penghitungan 

dengan 

Colony 

Counter yang 

dibandingkan 

dengan 

kontrol 

bakteri 

 

Jumlah 

koloni pada 

Salmonella 

Shigella Agar 

< 0,1% 

Rasio 
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4.6 Alat dan Bahan Penelitian 

 4.6.1 Alat an Bahan Pembuatan Ekstrak Buah Lada Hitam 

1. Alat 

a. Blender  

b. Kain saring  

c. Tabung ekstraktor  

d. Labu destilasi  

e. Vakum  

f. Pendingin spiral  

g. Water pump  

h. Rotavapor  

i. Neraca analitik  

j. Corong gelas  

k. Cawan porselen  

l. Beaker glass  

2. Bahan 

a. Buah lada hitam 

b. Etanol  

c. Akuades  

4.6.2 Alat dan Bahan Uji Kepekaan Ekstrak Buah Lada Hitam 

1. Alat 

a. Tabung reaksi steril  

b. Mikropipet 1 ml  

c. Lampu spritus  
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d. Vortex  

e. Colony counter  

f. Ose lengkung  

g. Inkubator  

h. Label  

2. Bahan 

a. Perbenihan cair bakteri  

b. Ekstrak Buah Lada Hitam  

c. Akuades  

d. SS broth  

e. Medium SS agar  

4.7 Prosedur Penelitian 

 4.7.1 Sterilisasi Alat 

Sterilisasi alat dilakuakan dengan cara sebagai berikut :  

a. Mencuci semua alat dengan sabun hingga bersih dan 

membiarkannya hingga kering 

b. Alat-alat yang biasanya disterilisai dalam autoklaf di bungkus 

dengan kertas roti dan dimasukkan dalam autoklaf pada suhu 121°C 

dengan tekanan 15 atm. Selama 15 menit. Sedangkan alat-alat yang 

tidak bisa disterilisasi dengan autoklaf disterilkan dengan alkohol 

70%.  
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4.7.2 Pembuatan Medium SS Agar 

a. Menimbang bubuk SS, lalu dimasukkan dalam gelas berskala, 

tambahkan akuades. Masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam 

labu erlenmayer dan diaduk secara merata. 

b. Larutan dididihkan diatas pemanas hingga mendidih 

c. Larutan dituangkan ke dalam plate 

4.7.3 Pembuatan Ekstrak Buah Lada Hitam 

a. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan ekstrak Buah Lada Hitam  

b. Buah lada hitam yang sehat dan segar dipilih kemudian diambil. 

Buah lada hitam diambil dari Perkebunan Materia Medika Kota Batu 

dengan berat 1000 gram dijemur sampai menjadi buah lada hitam. 

c. Kemudian buah lada hitam yang kering dengan berat 1000 gram 

diblender hingga menjadi bubuk.  

d. Bubuk buah lada hitam dimasukkan ke dalam beaker glass untuk 

dilakukan maserasi atau perendaman. Tambahkan pelarut etanol 

60% pada proses maserasi atau perendaman yang prosesnya 

dilakukan selama 3x24 jam. Dalam penelitian ini digunakan pelarut 

etanol 60% karena etanol dapat mengangkat atau lebih memperkuat 

kandungan yang aktif pada buah lada hitam. Setelah 3x24 jam, 

lakukan penyaringan dengan kertas saring sampai tidak ada cairan 

yang menetes. Pindahkan hasil penyaringan pada rotavapor.  

e. Lakukan destilasi pada suhu titik didih etanol (sekitar 70°C-80°C) 

sampai tertinggal cairan pekat pada rotavapor.  
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f. Hasil rotavapor ditampung dalam cawan penguap kemudian dioven 

selama ± 2 jam pada suhu 80°C untuk menguapkan pelarut yang 

tersisa, sehingga didapatkan hasil ekstrak buah lada hitam 100%.  

g. Ekstrak kemudian ditimbang dengan neraca analitik dengan hasil 15 

gram.  

4.7.4 Pembuatan Perbenihan Cair Bakteri 

Setelah dipastikan bakteri tersebut merupakan S. typhi, maka 

selanjutnya bakteri tersebut dipindahkan yang berisi SS broth dan 

diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37°C.  

Kemudian perbenihan cair bakteri dinilai absorbansinya 

dengan spektrofotometer pada gelombang cahaya 540 nm. Dari nilai 

absorbsi dapat diperkirakan jumlah kuman pada perbenihan cair 

dengan kalibrasi yang sudah diketahui yaitu absobansi 0,1 ekuivalen 

dengan jumlah kuman sebesar 108 CFU/ml (Murray, 2003). 

Misalnya didapatkan absorbansi 0,5, maka untuk mendapatkan 

suspensi dengan jumlah koloni 108 CFU/ml sebanyak 10 ml dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut 

N1 x V1 = N2 x V2    

0,5 x V1 = 0,1 x 10     

V1 = 1/0,5 V1 = 2 CFU/ml      

Keterangan: 

N1 = nilai absorbansi yang didapat 

N2 = Absorbansi 0,1 yang ekuivalen dengan jumlah kuman 108      

V = Volume suspensi kuman 
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Jadi, menurut perhitungan diatas, untuk mendapatkan 

suspensi dengan kepadatan 108 CFU/ml sebanyak 10 ml dibutuhkan 

2 ml suspensi awal untuk dicampur dengan 8 ml SS broth sebagai 

pengencer.  

Setelah didapatkan perbenihan cair dengan jumlah kuman 

108 CFU/ml, dilakukan pengenceran dengan menggunakan SS broth 

sampai didapatkan perbenihan cair dengan jumlah kuman 

106CFU/ml. 

 4.7.5 Uji Kepekaan Ekstrak Buah Lada Hitam 

  4.7.5.1 Metode Dilusi Tabung 

Uji kepekaan ekstrak buah lada hitam terhadap S. typhi dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

Hari pertama :  

a. Mencuci semua alat dengan sabun hingga bersih dan 

membiarkannya hingga kering 

b.Alat-alat yang bisa disterilisasi dalam autoklaf dibungkus 

dengan kertas roti dan dimasukkan dalam autoklaf pada suhu 

121°C dengan tekanan 15 atm, selama 15 menit. Sedangkan 

alat-alat yang tidak bisa disterilisasi dengan autoklaf 

disterilisasi dengan alkohol 70%.  

Hari ke dua :  

a. Sediakan 8 tabung reaksi steril; tabung 1, tabung 2, tabung 

3, tabung 4, tabung 5, tabung 6, tabung 7, tabung 8. Masing 
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Konsentrasi ekstrak buah 
lada hitam: 

Tabung 3  1 ml (50%) 

Tabung 4  2 ml (25%) 

 

- masing diberikan ekstrak buah lada hitam berbagai 

konsentrasi dengan 2 tabung kontrol.  

b.Masukkan 1 ml akuades pada tabung 3,4,5,6,7,8,9 dan 2 ml 

ekstrak buah lada hitam pada tabung 1 serta 2 ml bakteri pada 

tabung 10.  

 

 

 

c. Masukkan masing-masing 1 ml ekstrak buah lada hitam ke 

dalam tabung 2 dan 3.  

d.Campurkan hingga rata larutan akuades dan ekstrak buah 

lada hitam pada tabung 3, kemudian pindahkan sebanyak 1 

ml kedalam tabung 4.  

e. Lakukan hal yang sama terhadap tabung 4,5,6 dan 7. 

f.  Pada tabung 7, setelah tercampur rata,larutan dibuang 

sebanyak 1 ml 

2 ml ekstrak 1 ml aquadest 2 ml  

Salmonella typhi 

Konsentrasi ekstrak buah 

lada hitam: 

Tabung 2  1 ml (100%) 

Tabung 3  2 ml (50%) 

8 
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g. Dari pengenceran di atas maka konsentrasi awal 

antimikroba dari masing-masing tabung adalah : 

h.Setelah itu tabung 2 sampai 7 ditambahkan perbenihan 

cair bakteri 1 ml. 

i. Dengan demikian, volume masing-masing tabung menjadi 

2 ml sehingga konsentrasi akhir antimikroba berubah 

seperti berikut ini : 

 

j. Kemudian semua tabung diinkubasi ke dalam inkubator 

pada suhu 37ºC selama 18-24 jam 

Hari ke tiga : 

Pada hari ke-2 tabung dikeluarkan dari inkubator, dari masing-

masing tabung diambil 1 ose dan diinokulasikan pada media SS 

agar. Lalu diinkubasikan lagi 18-24 jam pada suhu 37
o
C. 

Hari ke empat : 

SS agar dikeluarkan dari inkubator kemudian dilakukan 

pengamatan kuantitatif pada masing-masing konsentrasi dengan 

cara menghitung jumlah koloni bakteri dengan colony counter 

sehingga didapatkan data KBM. 
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4.8 Skema Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Analisis Data 

Pada penelitian ini, data yang akan dianalisis yaitu jumlah koloni Salmonella 

typhi yang tumbuh pada SS agar berdasarkan tingkat konsentrasi ekstrak Buah lada 

hitam (Piper nigrum). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penentuan nilai konsentrasi KBM akan dianalisis secara deskriptif. 

2. Uji normalitas. Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas menggunakan 

uji Saphiro – Wilk (n < 50) atau menggunakan uji Kormogorov Smirnov (n 

> 50) untuk mengetahui apakah kelompok data penelitian terdistribusi 

normal atau tidak normal. Distribusi data normal jika p > 0,05. Jika pada 

penelitian ini data terdistribusi tidak normal (p < 0,05) maka dilakukan 

Inkubasi selama 18-24 jam, 37
o
C 

Bakteri S. typhi Ekstrak buah Lada Hitam 

Perbenihan cair bakteri (10
6 

sel/ml) sesuai standar 

kekeruhan spektrofotometer 

 

Pengenceran larutan ekstrak 

buah lada hitam dalam 

tabung dengan 8 konsentrasi 

@1ml 

Inkubasi selama 18-24 jam, 37oC 

Penambahan 1ml bakteri pada masing-masing 

tabung konsentrasi ekstrak buah lada hitam 

Penggoresan pada agar SS 

Penghitungan jumlah koloni bakteri dengan colony counter (KBM) 

 

Analisis Data 
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transformasi data supaya distribusi data menjadi normal. Kemudian 

dilakukan uji normalitas kembali hingga data menjadi terdistribusi normal. 

Jika data hasil transformasi tidak terdistribusi normal, maka dipilih uji 

nonparametrik yaitu Kruskal-Wallis dan dilanjutkan dengan uji Post Hoc 

Mann-Whitney. 

3. Apabila data terdistribusi normal dilanjutkan dengan uji homogenitas 

Levene’s Test untuk mengetahui apakah varian data penelitian sama atau 

homogen. Dikatakan varian data sama atau homogen bila sig > 0 ,05. 

4. Jika data terdistribusi normal dan varian data sama atau homogen dilakukan 

uji one way ANOVA dilanjutkan dengan Post Hoc Bonferroni. Jika varian 

data tidak sama atau homogen, maka dilakukan Post Hoc Games – Howell 

atau Tamhane. Uji one way ANOVA digunakan untuk membuktikan 

adanya perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan. 

5. Uji regresi linier. Pada penelitian ini dilakukan uji regresi linier untuk 

melihat pengaruh perlakuan pada pertumbuhan bakteri. Dikatakan adanya 

pengaruh jika nilai signifikansi < 0,05. Uji regresi linier digunakan untuk 

melihat seberapa besar pengaruh dengan melihat R2 (R Square) pada 

output SPSS. Untuk memprediksi pengaruh perlakuan terhadap 

pertumbuhan bakteri menggunakan persamaan regresi linier sederhana 

yaitu Y= a + bX , dimana Y adalah variabel tergantung, X adalah variabel 

bebas, a adalah angka konstan dan b adalah angka koefisien regresi. 

 


