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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian True Experimental 

dengan post test only control group design.. 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama Juli 2019 dan bertempat di 

Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah cacing Ascaridia galli. 

4.3.2. Sampel 

Untuk mendapatkan jumlah cacing (n) sebagai sampel digunakan 

rumus  (Arifin et al, 2017) 

                    

          

 

Keterangan: 

k = Jumlah kelompok 

n = Jumlah sampel 

DF = Degree of Freedom 
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Penelitian ini merupakan studi pilot sehingga menggunakan jumlah 

kelompok uji P=9 (Deviana, 2012) yang terbagi atas 7 kelompok yang 

diberi ekstrak dan 1 kelompok kontrol positif dan 1 kelompok negatif. 

Penjabaran masing-masing kelompok sebagai berikut: 

a. Kelompok ekstrak 1%, cacing diberi ekstrak lidah buaya dengan 

konsentrasi 1% untuk menguji efektifitas konsentrasi tersebut. 

b. Kelompok ekstrak 2%, cacing diberi ekstrak lidah buaya dengan 

konsentrasi 2% untuk menguji efektifitas konsentrasi tersebut. 

c. Kelompok ekstrak 4%, cacing diberi ekstrak lidah buaya dengan 

konsentrasi 4% untuk menguji efektifitas konsentrasi tersebut. 

d. Kelompok ekstrak 6%, cacing diberi ekstrak lidah buaya dengan 

konsentrasi 6% untuk menguji efektifitas konsentrasi tersebut. 

e. Kelompok ekstrak 8%, cacing diberi ekstrak lidah buaya dengan 

konsentrasi 8% untuk menguji efektifitas konsentrasi tersebut. 

f. Kelompok ekstrak 10%, cacing diberi ekstrak lidah buaya dengan 

konsentrasi 10% untuk menguji efektifitas konsentrasi tersebut. 

g. Kelompok ekstrak 12%, cacing diberi ekstrak lidah buaya dengan 

konsentrasi 12% untuk menguji efektifitas konsentrasi tersebut. 

h. Kelompok kontrol positif dengan menggunakan piperazin sitrat 

pada cacing sebagai pembanding efektifitas ekstrak dengan obat 

konvensional sebagai pembanding waktu kematian 

i. Kelompok kontrol negatif hanya diberi NaCl 0,9% sebagai 

pembading uji efektifitas ekstrak dengan tanpa perlakuan dan 

sebagai pembanding waktu kematian 
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Konsentrasi yang digunakan berdasarkan dari penilitian dari Nidia 

Afrah pada tahun 2005. 

Maka perhitungannya sebagai berikut 

 

         

 

 

 

                 

                     

 

 

 

Sehingga diputuskan jumlah sampel (n) yang dipakai dalam penelitian 

ini, sejumlah 4 ekor cacing untuk tiap kelompok supaya bisa ditentukan 

LC50 nya.  

Tiap kelompok memiliki besar sampel sebanyak empat ekor 

cacing sesuai hasil dari perhitungan di atas. Tapi, penelitian dilakukan 

pengulangan sebanyak tiga kali sehingga jumlah keseluruhan cacing 

adalah 108 ekor. 
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4.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini pengambilan sampel ditentukan dengan 

menggunakan teknik random sampling, dengan memilih sampel atas 

sejumlah elemen yang dipilih secara acak, setiap elemen atau anggota 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi 

sampel. 

   4.3.4. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

1.  Kriteria Inklusi :  

a. Cacing Ascaridia galli dewasa, hidup dan masih aktif bergerak 

b. Panjang cacing 56-116 mm. 

2. Kriteria Eksklusi : 

a. Cacing Ascaridia galli mati sebelum perlakuan.. 

4.3.5 Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas   : Ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.) 

dengan konsentrasi 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, dan 12% (Deviana, 2012) 

dan piperazin 

2. Variabel Tergantung : Waktu yang dibutuhkan untuk kematian cacing 

Ascaridia galli (lethal time).dan konsentrasi  yang dibutuhkan untuk 

kematian cacing (lethal concentration) 

4.3.6 Definisi Operasional 

1. Ekstrak Daging Daun Lidah Buaya 
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Ekstrak daging daun lidah buaya dibuat di  Materia Medica dengan 

metode Maserasi, Skala pengukuran variabel ini adalah skala ordinal 

(kategorik). 

2. Cacing Ascaridia galli 

Cacing Ascaridia galli dalam penelitian ini didapatkan dari tempat 

pemotongan ayam di sekitar Pakisaji, Malang dan dikonfirmasi oleh ahli 

Parasitology. 

3. Ethanol 70% 

Ethanol 70% merupakan pelarut yang akan digunakan dalam ekstraksi zat 

aktif dalam lidah buaya. Berdasarkan penelitian fitokimia menunjukkan 

bahwa Ethanol 70% mengaktifkan senyawa antioksidan lebih banyak dari 

pelarut seperti air dan etanol 96% (Faturrachman 2014). 

4. NaCl 0,9% 

NaCl 0,9% dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan pengambilan 

cacing dan sebagai control negative karena NaCl 0,9% bersifat isotonis 

dan tidak menimbulkan iritasi pada cacing Ascaridia galli. 

5. Lethal Time  (LT50 dan LT99) waktu yang dibutuhkan ektrak lidah buaya 

untuk mematikan Ascaridia galli  sebanyak 50% dan 99% populasi. Skala 

pengukuran variabel ini adalah skala rasio (numerik). 

6. Lethal Concentration (LC50 dan LC99) konsentrasi ektrak lidah buaya yang 

dibutuhkan untuk mematikan Ascaridia galli  sebanyak 50% dan 99% 

populasi. Skala pengukuran variabel ini adalah skala ordinal (kategorik). 

4.4. Alat dan Bahan Penelitian 

4.4.1   Bahan Penelitian 
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1. Bahan-bahan untuk ekstraksi lidah buaya: 

- Lidah buaya 

- Ethanol 70% 

2. Bahan yang digunakan untuk: 

a. Pengambilan cacing Ascaridia galli 

- NaCl 0.9% 

b. Uji efek ekstrak daging daun lidah buaya sebagai anthelmintic 

- NaCl 0.9% 

- Cacing Ascaridia galli 

- Ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.) 

4.4.2  Instrumen Penelitian 

1. Alat untuk mengekstraksi lidah buaya 

- Tabung Erlenmeyer 

- Retavapor 

- Oven 

- Blender 

- Alumunium foil 

2. Alat untuk pengambilan cacing Ascaridia galli 

- Gelas piala 

- Pinset 

3. Alat untuk uji potensi ekstrak daging daun lidah buaya sebagai 

anthelmintic terhadap cacing Ascaridia galli 

- Cawan petri 

- Incubator 
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- Batang pengaduk 

4.5     Prosedur Pelaksanaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.5.1  Ekstraksi 

Ekstrak daging daun lidah buaya dibuat di Materia Medica dengan 

metode Maserasi, dilakukan dengan memasukkan 1.000 gram lidah buaya 

(Aloe vera L.) segar yang telah diblender, tambahkan 7.000 ml etanol 70% 

dibiarkan selama 3-5 hari sambil diaduk berulang – ulang, ekstrak disaring 

dengan kertas saring, kemudian diuapkan menggunakan cawan porselin diatas 

penangas air sampai terbentuk ekstrak kental (Puspitasari et al, 2016). Kemudian 

proses dilanjutkan dengan pemekatan ekstrak diatas waterbath sampai menjadi 

ekstrak kental pada suhu 50oC, kemudian ekstrak tersebut akan dibuat sediaan 

konsentrasi bertingkat 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, dan 12% (Deviana, 2012). 

Hasil ekstraksi daging daun lidah buaya tersebut akan diberikan pada Ascaridia 

galli dengan konsentrasi diatas. 

4.5.2   Konsentrasi ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.) 

Dalam penelitian ini terdapat tujuh kelompok perlakuan dengan 

konsentrasi yang berbeda-beda. Konsentrasi ekstrak lidah buaya (Aloe vera L. 

yang digunakan adalah 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, dan 12%  (Afrah, 2005).. 

Untuk mendapatkan konsentrasi yang diinginkan tersebut digunakan rumus 

pengenceran sebagai berikut: 
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Keterangan :  

M1  : Konsetrasi ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.) 

V1  : Volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.) 

yang didapat dari konsentrasi 100% 

M2       : Konsentrasi ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera 

L.) yang digunakan 

V2       : Volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.) 

yang digunakan sebanyak 20 ml 

Untuk mendapatkan volume dengan konsentrasi 1% dalam volume total 

20 ml maka perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

M1 x V1 = M2 x V2 

 

V1 merupakan volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.), 

pengenceran dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 19,8 ml. 

Untuk mendapatkan volume dengan konsentrasi 2% dalam volume total 

20 ml maka perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

M1 x V1 = M2 x V2 

 

M1 x V1 = M2 x V2 

100% x V1 = 1% x 20 ml 

V1 = 0,2 ml 

100% x V1 = 2% x 20 ml 

V1 = 0,4 ml 
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V1 merupakan volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.), 

pengenceran dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 19,6 ml. 

Untuk mendapatkan volume dengan konsentrasi 4% dalam volume total 

20 ml maka perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

M1 x V1 = M2 x V2 

 

V1 merupakan volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.), 

pengenceran dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 19,2 ml. 

Untuk mendapatkan volume dengan konsentrasi 6% dalam volume total 

20 ml maka perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

M1 x V1 = M2 x V2 

 

V1 merupakan volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.), 

pengenceran dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 18,8 ml. 

Untuk mendapatkan volume dengan konsentrasi 8% dalam volume total 

20 ml maka perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

M1 x V1 = M2 x V2 

 

V1 merupakan volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.), 

pengenceran dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 18,4 ml. 

100% x V1 = 4% x 20 ml 

V1 = 0,8 ml 

100% x V1 = 6% x 20 ml 

V1 = 1,2 ml 

100% x V1 = 8% x 20 ml 

V1 = 1,6 ml 



27 
 

 

Untuk mendapatkan volume dengan konsentrasi 10% dalam volume total 

20 ml maka perhitungan yang digunakan sebagai berikut : 

M1 x V1 = M2 x V2 

 

V1 merupakan volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.), 

pengenceran dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 18 ml. 

Untuk mendapatkan volume dengan konsentrasi 6% dalam volume total 

20 ml maka perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

M1 x V1 = M2 x V2 

 

V1 merupakan volume ekstrak daging daun lidah buaya (Aloe vera L.), 

pengenceran dilakukan dengan menambah campuran aquades sebanyak 17,6 ml. 

4.5.3.   Prosedur Pelaksanaan 

1. Setiap 4 ekor cacing Ascaridia galli yang masih aktif bergerak 

dimasukkan ke dalam cawan petri yang berisi ekstrak daging lidah 

buaya dengan konsentrasi 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, dan 12% dan 

kontrol positif piperazin sitrat 4% yang sudah diencerkan dalam 20 

ml aquadest dan control negative NaCl 20 ml. 

2. Diinkubasi pada suhu 370C agar suhu lingkungan sesuai dengan 

suhu tubuh ayam. 

3. Untuk melihat cacing telah mati setelah diinkubasi, cacing-cacing 

tersebut akan di usik dengan batang pengaduk, jika cacing tetap 

100% x V1 = 10% x 20 ml 

V1 = 2 ml 

100% x V1 = 12% x 20 ml 

V1 = 2,4 ml 
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diam, maka akan dipindahkan ke air panas pada suhu 500 C 

(Adawiah,2005). apabila dengan diusik cacing tetap diam, berarti 

cacing tersebut telah mati dan jika masih bergerak berarti cacing 

hanya mengalami paralisis. 

4. Dicatat waktu kematian cacing tiap 30 menit. 
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4.5.4. Diagram Alur Penelitian 
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4.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data jumlah kematian cacing setiap 15 menit dianalisa 

menggunakan table dan grafik. Hasil uji dievaluasi secara statistic 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Uji LC50, LC99, LT50 dan LT99 menggunakan analisis probit. 

b. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang digunakan untuk 

mengetahui kenormalan data karena sampel lebih dari 50.  Taraf 

signifikasi nya P > 0,05 

c. Uji homogenitas Levene Test dilakukan untuk mengetahui apakah 

sampel memiliki varian homogen.  

d. Uji Two way ANOVA merupakan uji komparatif yang digunakan 

untuk menguji perbedaan data yang bermakna atau tidak dengan 

pemberian konsentrasi  ekstrak lidah buaya yang berbeda-beda, 

apabila syarat normalitas terpenuhi. Alternatif nya adalah Uji 

Kruskal-Wallis yang digunakan sebagai alternative dari uji 

ANOVA apabila syarat normalitas data tidak terpenuhi. 

e. Uji Post-hoc Bonferroni digunakan sebagai uji lanjutan dari 

ANOVA untuk mengetahui perbedaan antara setiap kelompok, 

apabila varian data homogen atau sama. Alternatifnya adalah  Uji 

Post-hoc Mann-Whitney digunakan sebagai uji lanjutan altrenatif 

dari ANOVA untuk mengetahui perbedaan antara setiap kelompok, 

apabila varian data tidak homogen. 

 

 

 


