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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah True Eksperimental 

Research (eksperimental sesungguhnya). Rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah The Postest Only Control Group Design, dimana terdapat 

dua kelompok yang dipilih secara random dan terdapat sampel populasi yang 

sama (homogen) (Sugiono, 2010). Penelitian ini terdapat sepuluh kelompok 

eksperimen dan dua kelompok kontrol. Daun sawo (Manilkara zapota) diberikan 

ke dalam sepuluh perlakuan sebagai kelompok eksperimen yaitu pemberian 

konsentrasi 10% (P1), 20% (P2), 30% (P3), 40% (P4), 50% (P5), 60% (P6), 70% 

(P7), 80% (P8), 90% (P9), dan 100% (P10). Perlakuan kontrol yang digunakan 

adalah aquadest sebagai kontrol negative dan ketokonazol sebagai kontrol positif.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

  



35 
 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017- 26 Mei 2018. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jamur Candida 

albicans. 

3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah jamur Candida albicans yang 

diperoleh dari Institut Teknologi Bandung. Penelitian ini menggunakan Teknik 

pengambilan sampel Simple Random Sampling. Alasan menggunakan teknik ini 

dikarenakan setiap unit atau anggota populasi bersifat homogen, sehingga setiap 

anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel.  

Besar sampel dalam penelitian ditentukan berdasarkan rumus berikut: 

(t-1) (r-1)    15 

(12-1) (r-1)  15 

     11 (r-1)   15 

       11r – 11  15 

  r  
15+11

11
 

              r  2,36 (ulangan yang digunakan adalah 2 kali) 

n = t x r 

   = 12 x 2 = 24 

Keterangan : t = treatment (perlakuan) 
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          r = replikasi (pengulangan) 

          n = jumlah sampel 

3.4 Jenis Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak daun sawo  

(Manilkara zapota) dan berbagai konsentrasi ekstrak daun sawo (Manilkara 

zapota) yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 100%. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah aktifitas pertumbuhan jamur 

Candida albicans yang ditandai dengan adanya zona bening sebagai tanda adanya 

hambatan pertumbuhan  hingga kematian jamur pada media agar. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel Kontrol dalam penelitian ini ialah proses pengekstrakan ekstrak 

daun sawo (Manilkara zapota), lama pemanasan, lama pemanasan, temperature 

inkubasi, suhu, dan PH. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

 Perlu adanya difinisi tiap variabel agar tidak terjadi kesalahan makna dalam 

variabel. Berikut adalah definisi operasional tiap variabel:  

a. Ekstrak merupakan sediaan kental yang didapat melalui cara mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia hewani atau simplisia nabati dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua 

pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 
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sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditentukan (Depkes RI, 

2000). Jenis ekstrak   yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun sawo 

(Manilkara zapota)  yang didapatkan dari Balai Tanaman Obat Materia 

Medika Kota Batu, dalam bentuk cairan pekat yang didapat dengan 

menggunakan etanol sebagai pelarutnya melalui metode ekstraksi. 

b. Konsentrasi adalah istilah umum untuk menyatakan banyaknya bagian zat 

terlarut dan pelarut yang terdapat dalam larutan. Konsentrasi dalam penelitian 

ini adalah ekstrak daun sawo  (Manilkara zapota) sebesar 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. 

c. Zona hambat Zona hambat merupakan tempat dimana bakteri terhambat 

pertumbuhannya akibat antibakteri atau antimikroba (Novillia, 2008). 

d. Temeperatur inkubasi merupakan suhu yang digunakan untuk menyimpan 

cawan petri yang telah di inokulasi oleh  jamur Candida albicans. 

e. Lama inkubasi adalah lamanya waktu yang digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh daun sawo (Manilkara zapota) terhadap jamur Candida 

albicans.  

f. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu 

benda. Opitimum sushu pertumbuhan jamur Candida albicans adalah 37˚C. 
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3.6  Metode Pengambilan Data  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). RAL 

merupakan rancangan perlakuan dimana perlakuannya dilektakkan serta 

dilakukan secara acak pada setiap percobaan, hal ini mengartikanbahwa seluruh 

unit percobaan mempunyai peluang yang sama untuk menerima perlakuan. 

Perlakuan yang digunakan berjumlah 10 dan pengulangan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 2 kali.  Berikut merupakan gambar denah setiap perlakuan 

dan pengulangan yang ditata secara acak: 

P1U1 K1U2 

P6U2 P3U1 

P5U2 P9U1 

P10U1 P2U2 

P8U2 K1U1 

P6U1 P1U2 

P3U2 P4U2 

P9U2 P7U1 

P4U1 P2U1 

P8U1 P10U2 

K2U1 P5U1 

P7U2 K2U2 

Gambar 3.1 Rancangan Acak Lengkap 

Keterangan: 

P1 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 10% 

P2 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 20% 

P3 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 30% 

P4 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 40% 

P5 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 50% 

P6 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 60% 
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P7: Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 70% 

P8 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 80% 

P9 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 90% 

P10 : Ekstrak daun sawo dengan konsentrasi 100% 

K1  : Kontrol negatif  (Aquades) 

K2  : Kontrol positif   (Ketokonazol) 

U1  : Ulangan ke 1 

U2  : Ulangan ke 2 

 

3.7 Prosedur Penelitian  

3.7.1 Tahap Persiapan  

3.7.1.1 Alat dan Bahan  

a. Alat  

• Cawan petri  

• Jarum ose 

• Timbangan analitik  

• Gelas ukur  

• Water bath 

• Erlenmeyar  

• Spatula 

• Tabung reaksi  

• Rak tabung reaksi  

• Beaker glass 

• Inkubator  

• Bunsen 

• Panci   

• Jangka sorong  

• Pipet  

• LAF  

• Bolpoin  

• Autoklaf 

• Magnetic stirer  

b. Bahan  

• Daun sawo  • Aquades  
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• Paper disk  

• Kertas saring 

• Sabouraud Dextrose Agar (SDA)  

• Jamur Candida albicans  

• Karet gelang 

• Tissue  

• Aluminium foil  

• Plastic warp  

• Koran  

• Kertas  

• Kertas label 

• Larutan Barium CLorida (BaCl2) 

1% 

•  Asam Sulfat (H2SO4) 1% 

  

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

3.7.2.1 Sterilisasi alat  

a. Alat yang akan digunakan dicuci bersih dan dikering anginkan 

b. Alat tersebut kemudian dibungkus dengan kertas hingga semua bagian 

tertutup rapat. Kemudian semua alat dibungkus dengan plastik HDPE dan 

diikat dengan karet 

c. Sebelum melakukan sterilisasi cek dahulu banyaknya air dalam autoklaf. 

Gunakan air destilasi, untuk menghindari terbentuknya kerak dan karat 

d. Masukan peralatan dan bahan. Jika mensterilisasi botol bertutup ulir, maka 

tutup harus dikendorkan 

e. Tutup autoklaf dengan rapat lalu kencangkan untuk pengamanan agar tidak 

ada uap yang keluar dari bibir autoklaf. Klep pengaman jangan dikencangkan 

terlebih dahulu 

f. Nyalakan autoklaf, diatur timer dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 

121⁰C 
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g. Tunggu sampai air mendidih,. Kemudian klep pengaman ditutup 

(dikencangkan) dan tunggu sampai selesai. Penghitungan waktu 15’ dimulai 

sejak tekanan mencapai 2 atm 

h. Jika alaram tanda selesai berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompertemen 

turun hingga sam dengan tekanan udara di lingkungan (jarum pada preisure 

gauge menunjuk ke angka nol). Kemudian klep-klep pengaman dibuka dan 

keluarkan isi autoklaf dengan hati-hati (Aldya, 2015) 

3.7.2.2 Pembuatan Media Agar SDA  

a. Menimbang bubuk SDA 

Perhitungan pembuatan SDA  

24 cawan petri = 24 x 15 = 360 ml 

Gram NA = 
ml

1000
 ×standar 

  = 
360

1000
 × 65 gr = 23,4 gr 

b. Menambahkan larutan aquades steril pada bubuk SDA sesuai takaran. 

c. Mengaduk campuran bahan sampai homogen 

d. Merebus campuran aquades dan SDA menggunakan magnetic stirer hingga 

homogen. 

e. Mensterilkan larutan SDA kedalam autoclaf, kemudian menuangkan larutan 

SDA kedalam cawan petri sebanyak 15ml. 

f. Membiarkan suspensi padat dan menyimpannya selama 24 jam (Aldya, 

2015). 
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3.7.2.3 Pembuatan Suspensi   

Larutan Mac Farland digunakan  untuk membandingkan tingkat kekeruhan 

biakan bakteri dalam media cair dengan kepadatan yang dibutuhkan. Berikut 

adalah langkah-langkah membuat larutan Mac Farland: 

a. Memasukkan larutan Barium Clorida (BaCl2) 1% sebanyak 0,05 ml ke dalam 

tabung reaksi. 

b. Memasukkan larutan  Asam Sulfat (H2SO4) 1% sebanyak 9,95 ml ke dalam 

tabung reaksi. 

c. Menghomogenkan larutan Barium Clorida 1% dan Asam sulfat 1%.  

d. Menyimpan larutan pada tempat yang gelap dan suhu ruang serta tidak 

terkena paparan sinar matahari langsung. 

e. Mengambil 1-2 koloni jamur Candida albicans kemudian diencerkan 

menggunakan aquades hingga mendapatkan kepadatan jamur 1,5x108 

sel/mm.  

f. Membandingkan larutan Mac Farland 0,5 dengan larutan biakan Candida 

albicans. Apabila larutan terlalu keruh, maka ditambahkan aquades dan jika 

terlalu bening dapat ditambahkan koloni jamur. 

Tabel 3.1 Standar Mac Farland 

No Tabung BaCl 1% (ml) H2SO4 1% (ml) Jumlah Koloni (10
8
/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 9,3 21 
8 0,8 9,2 24 

9 0,9 9,1 27 

10 1,0 9,0 30 
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3.7.2.4  Pembuatan Ekstrak Daun Sawo   

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat ekstrak daun sawo  

(Manilkara zapota):   

a. Mencuci bersih dan mengeringkan daun sawo  (Manilkara zapota) hingga 

mengering. 

b. Memasukkan daun sawo  (Manilkara zapota) kedalam oven pada suhu 40°C 

selama 24 jam. 

c. Menghaluskan bahan yang sudah kering dengan menggunakan mesin 

penghalus (blender) dan  menimbang simplisia daun sawo  (Manilkara 

zapota) sesuai takaran yang dibutuhkan. 

d. Memasukkan bubuk daun sawo  (Manilkara zapota)  kedalam erlenmeyer dan 

beaker glass. 

e. Melakukan pembasahan simplisia daun sawo  (Manilkara zapota)  dengan 

pelarut etanol 95%, simplisia:etanol 95% (1:3). 

f. Maserasi simplisia daun sawo  (Manilkara zapota) dengan etanol 95% selama 

24 jam. 

g. Menutup Erlenmeyer menggunakan kertas aluminium foil. 

h. Menyimpan larutan pada ruang yang tertutup selama 48 jam untuk dilakukan 

proses maserasi.  

i. Menyaring larutan ekstrak menggunakan kain saring dan corong bunhner 

yang kemudian akan diambil fitratnya. 

j. Hasil ekstrak dievaporasi menggunakan rotary evaporator pada suhu 60oC 

hingga 80oC. 



44 
 

 

k. Hasil ekstrak yang sudah dievaporasi disimpan didalam oven dengan suhu 

70oC. 

l. Melakukan pengenceran ekstrak daun sawo sesuai dengan konsentrasi yang 

dibutuhkan, dengan cara membagi menjadi 10 kelompok konsentrasi mulai 

dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, hingga 100%. 

Larutan konsentrasi ekstrak daun sawo dibuat sebanyak 10 ml pada masing-

masing konsentrasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

V1 x N1 = V2 x N2 

Keterangan :   

V1 : Konsetrasi yang dicari 

N1 : konsentrasi awal 

V2 : Volume yang diinginkan  

N2 : Konsentrasi yang diinginkan 

konsentrasi 10% 

1ml ekstrak + 9ml aquades  

1ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 9ml aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 10%  

Konsentrasi 20% 

2 ml ekstrak + 8 ml aquades  

2 ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 8 ml aquades untuk mendaptakan 

konsentrasi 20%  

Konsentrasi 30% 

3 ml ekstrak + 7 ml aquades  
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3 ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 7 ml aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 30%  

Konsentrasi 40% 

4 ml ekstrak + 6 ml aquades  

4 ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 6 ml aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 40%  

Konsentrasi 50% 

5 ml ekstrak + 5 ml aquades  

8 ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 5 ml aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 50%  

Konsentrasi 60% 

6 ml ekstrak + 4 ml aquades  

6 ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 4 ml aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 60%  

Konsentrasi 70% 

7 ml ekstrak + 3 ml aquades  

7 ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 3 ml aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 70%  

Konsentrasi 80% 

8 ml ekstrak + 2 ml aquades  

8 ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 2 ml aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 80%  

Konsentrasi 90% 
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9 ml ekstrak + 1 ml aquades  

9 ml ekstrak daun sawo dicampur dengan 1 ml aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 90%  

Konsentrasi 60% 

10 ml ekstrak  

10 ml ekstrak daun sawo tanpa dicampur dengan aquades untuk mendapatkan 

konsentrasi 100% 

3.7.2.5  Inokulasi Jamur Candida albicans   

a. Menghilangkan uang air pada cawan petri yang berisi SDA 

b. Menginokulasi jamur Candida albicans yang telah diencerkan dengan cotton 

swab pada permukaan media SDA secara zig zag. 

c. Memasukkan paper disc kedalam larutan ekstrak daun sawo (Manilkara 

zapota) menggunakan pinset steril. 

d. Meletakkan paper disc yang telah dicelupkan kedalam larutan ekstrak daun 

sawo (Manilkara zapota) tepat ditengah-tengah media SDA. 

e. Menutup cawan petri kemdian diputar 180° diatas api bunsen guna cawan 

petri tetap dalam keadaan steril. 

f. Membungkus bagian tepi cawan petri menggunakan plastik wrap. 

g. Mengikubasi cawan petri pada suhu 37°C selama 24 jam dengan posisi 

terbalik. 

3.7.2.5  Pengamatan 

a. Pengamatan dilakukan setelah sampel diinkubasi 24 jam dengan suhu 37°C, 

kemudian cawan diletakkan secara berurutan di atas meja. 
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b. Meletakkan cawan petri secara terbalik agar cawan petri tidak mudah 

terbuka. 

c. Mengukur zona hambat yang terbentuk pada masing-masing perlakuan 

dengan bantuan jangka sorong. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi hasil 

ekperiman, yakni teknik pengambilam data secara langsung dengan 

mengamatinya dan mencatatnya. Observasi dilakukan di labolatorium terhadap 

variabel terikat yang diberi perlakuan, kemudian data diperoleh dicatat kedalam 

tabel. Tabel 3.2 memuat tentang pengukuran rerata zona hambat yang muncuk 

oleh jamur Candida albicans setelah diberi perlakuan berbagai konsentrasi 

ekstrak daun sawo (Manilkara zapota). 

Tabel 3.2 Data Rerata Diameter Zona Hambat Candida albicans 

Perlakuan 
Ulangan Rerata (mm) 

I II  

Kontrol (-) Aquadest    

Kontrol (+) Ketokonazol    

Konsentrasi 10%    

Konsentrasi 20%    

Konsentrasi 30%    

Konsentrasi 40%    

Konsentrasi 50%    

Konsentrasi 60%    

Konsentrasi 70%    

Konsentrasi 80%    

Konsentrasi 90%    

Konsentrasi 100%    

 

 

 

 

  



48 
 

 

3.9 Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara perhitungan dengan 

bantuan SPSS. Uji yang dilakukan adalah uji normalitas. Dilanjutkan dengan uji 

normalitas dan uji homogenitas. Setelah itu dilanjutkan dengan uji One Way 

ANOVA untuk melihat ada tidaknya perbedaan efektifitas dari masing-masing 

konsentrasi ekstrak daun sawo (Manilakara zapota). Syarat uji One Way ANOVA 

data berdistribusi normal dan uji homogenitas untuk menguji ragam dari populasi 

tersebut sama. Pengujian tersebut membuktikan bahwa data yang diperoleh 

berdistribusi normal dan homogen. Sebagai syarat untuk dapat dilakukannya uji 

tahap selanjutnya. Kemudian dilakukan uji One Way ANOVA untuk mengetahui 

kemaknaan perbedaan anatara kelompok perlakuan, kemudian dilanjutkan dengan 

uji Duncan dengan taraf signifikan 0,05 (Sugiono, 2009). Uji ini untuk 

menentukan perlakuan yang terbaik atau yang paling efektif dari sejumlah 

perlakuan berdasarkan pada nilai rerata. 

 


