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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan eksperimen murni atau sesungguhnya 

(True Experimental Research) karena memenuhi tiga prinsip yakni replikasi atau 

ulangan, randomisasi perlakuan serta adanya perlakuan kelompok atau kontrol.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Materia Medika dan di 

Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Universitas Islam Malang. Pelaksanaan 

penelitian pada bulan Oktober-November 2018. 

 

3.2 Populasi, Teknik Sampling, Sampel dan Sampel Size  

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Phytophthora nicotianae 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak. 
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3.3.3 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah biakan murni isolat jamur Phytophthora 

nicotianae yang dikulturkan dalam media PDA yang diperoleh dari Laboratorium 

Fitopatologi Balittas Malang. 

3.3.4 Sampel Size 

Penelitian ini terdiri dari 6 perlakuan, menggunakan 4 kelompok 

konsentrasi perlakuan yakni konsentrasi ekstrak 50%, 65%, 80%, 95% dan 2 

perlakuan kontrol sebagai pembanding. Kontrol negatif menggunakan aquades 

steril, sedangkan kontrol positif menggunakan fungisida mankozeb yang biasa 

digunakan petani. Adapun rumus perhitungan untuk pengulangan yakni sebagai 

berikut:  

 

Keterangan:  

r : replikasi (jumlah ulangan) 

t : treatment (jumlah perlakuan) 

 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(6-1) (r-1) ≥ 15 

5 (r-1) ≥ 15 

5r – 5 ≥ 15 

5r  ≥ 15 + 5= 20 

r       ≥ 4  

 

Jadi, ulangan sampel pada penelitian ini sebanyak 4 kali ulangan 

 

Keterangan:  

n : jumlah sampel  

t : perlakuan 

r : ulangan 

 

n = t x r 

n = 6 x 4 = 24 unit eksperimen  

(t-1) (r-1) ≥ 15 

n = t x r 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi: 

1) Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi ekstrak daun 

Anacardium occidentale L. konsentrasi yang digunakan adalah 50%, 65%, 

80% dan 95%. 

2) Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat 

pertumbuhan Phytophthora nicotianae 

3) Variabel Kontrol  

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis media tumbuh jamur, waktu, 

suhu inkubasi dan sterilisasi.  

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel, digunakan untuk menghindari kesalahan 

makna dalam  tiap variabel  yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi 

operasional variabel tersebut yaitu:  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 Variabel  Definisi  Cara ukur  

1 Konsentrasi ekstrak 

daun jambu mete 

(Anacardium 

occidentale L.) 

Komposisi ekstrak daun 

jambu mete dengan 

pengencerannya. 

Konsentrasi  yang 

digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 

50%, 65%, 80% dan 

95%. Penetapan standar 

konsentrasi yang diambil 

dinaikkan dan diturunkan 

sesuai dengan interval 

Pengenceran menggunakan aquades 

steril. Menggunakan rumus: 

N1.V1 = N2.V2 

Keterangan:  

N1: konsentrasi sebelum pengenceran 

V1: volume sebelum pengenceran 

N2: konsentrasi sesudah pengenceran 

V2: volume sesudah pengenceran 
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 Variabel  Definisi  Cara ukur  

yang sama berdasarkan 

penelitian yang relevan 

sebelumnya. Perlakuan 

kontrol negatif 

menggunakan aquades 

steril, kontrol positif 

menggunakan fungisida 

mankozeb.  

2 Diameter zona 

hambat  

Daerah bening yang 

terbentuk karena 

perlakuan dalam 

penelitian ini.  

Pengukuran dilakukan menggunakan 

jangka sorong pada sisi horizontal, 

vertikal dan diagonal lalu dijumlahkan 

dan dirata-rata dengan satuan 

millimeter.  

3 Medium biakan  Medium biakan adalah 

media yang digunakan 

membiakkan jamur 

Phytophthora nicotianae 

yakni Potato Dextrose 

Agar (PDA).  

 

4 Temperatur  

inkubasi 

Menggunakan suhu 37ºC  

5 Waktu inkubasi Selama 5x24 jam   

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan sebelum penelitian adalah mempersiapkan alat, 

bahan, dan prosedur kerja yang akan dilakukan.  

a. Alat yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tabel 3.2  

Tabel 3.2 Daftar alat penelitian 

No  Alat  Jumlah  

1 Autoklaf  1 buah 

2 Tabung reaksi 2 buah 

3 Cawan petri 6 buah 

4 LAF 1 buah 

5 Bunsen  1 buah 

6 Erlenmeyer  3 buah 

7 Inkubator  1 buah 

8 Jarum ose 1 buah 

9 Timbangan analitik 1 buah 

10 Jangka sorong 1 buah 

11 Gelas ukur  2 buah 

12 Mikropipet  1 buah 

13 Vortex  1 buah 

14 Kompor  1 buah 
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No  Alat  Jumlah  

15 Pinset  1 buah 

16 Paper disk 24 buah 

17 Kamera  1 buah 

18 Kalkulator  1 buah 

19 Batang drygalski 1 buah 

20 Botol  1 buah 

21 Botol flakon  6 buah 

22 Spuit  2 buah 

23 Rotary evaporator 1 buah 

24 Magnetic stirrer  

 

b. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tabel 3.3  

Tabel 3.3 Daftar bahan penelitian 

No  Bahan  Jumlah  

1 Kertas label 2 lembar 

2 Kertas HVS 24 lembar 

3 Daun Anacardium occidentale L 500 gram 

4 Etanol 96% 2 liter 

5 Biakan Phytophthora spp  Secukupnya 

6 Media Potato Dextrose Agar (PDA) 15,6 gram 

7 Media Potato Dextrose Agar (PDB) 2,88 gram 

8 Aquades  520 ml  

9 Plastic wrap Secukupnya   

 

3.5.2 Rancangan Percobaan  

Rancangan percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) merupakan rancangan yang peletakan perlakuan 

dilakukan secara acak pada seluruh materi percobaan. Hal ini berarti seluruh unit 

percobaan mempunyai peluang yang sama besar untuk menerima perlakuan. 

Ragam unit eksperimen dari penelitian ini sebagai berikut. 

  A0 → A01, A02, A03, A04,  

  A1 → A11, A12, A13, A14,  

  A2 → A21, A22, A23, A24,  

  A3 → A31, A32, A33, A34,  

  A4 → A41, A42, A43, A44,  
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  A5 → A51, A52, A53, A54 

Berikut adalah denah RAL nonfaktorial dari penelitian:  

A01 A11 A42 A04 

A22 A34 A41 A23 

A53 A12 A13 A43 

A21 A52 A44 A24 

A02 A33 A14 A03 

A54 A32 A51 A31 

Gambar 3.1 Denah rancangan percobaan 

Keterangan: 

A0 : unit eksperimen kontrol negatif (aquades) 

A1 : unit eksperimen kontrol positif (fungisida mankozeb) 

A2 : ekstrak daun Anacardium occidentale L. konsentrasi 50% 

A3 : ekstrak daun Anacardium occidentale L. konsentrasi 65% 

A4 : ekstrak daun Anacardium occidentale L. konsentrasi 80% 

A5 : ekstrak daun Anacardium occidentale L. konsentrasi 95% 

1 : ulangan ke-1 

2 : ulangan ke-2 

3 : ulangan ke-3 

4 : ulangan ke-4 

 

Berdasarkan permasalahannya, menurut Sugiyono (2012) rancangan 

penelitian yang digunakan yaitu The Posttest-Only Control Group Design yang 

hanya terdiri dari 1 faktor yaitu faktor A (berbagai konsentrasi ekstrak Anacardium 

occidentale L), yang terdiri dari A0 (Aquades), A1 (fungisida mankozeb), A2 

(50%), A3 (65%), A4 (80%), dan A5 (95%). Skema rancangan penelitian ini 

tampak pada gambar 3.2.  

 

 

 



35 
 

 

Berikut merupakan skema rancangan The Posttest-Only Control Group 

Design :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema rancangan penelitian 

 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan penelitian  

a. Sterilisasi Alat 

 Sebelum melaksanakan penelitian, seluruh alat yang terbuat dari gelas 

dicuci dengan sabun hingga bersih dan membiarkan alat hingga kering. Setelah 

kering, semua peralatan tersebut dibungkus menggunakan kertas sampul  atau 

hvs kemudian dimasukkan ke dalam plastik agar air atau bakteri tidak masuk. 

Alat yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam autoklaf untuk disterilisasi 

selama 15-20 menit dengan suhu 121°C dan tekanan 1 atm (Waluyo, 2005).  

 

 

Perlakuan 

Kel. Kontrol   

Kel. 

Eksperimen  

R 

A2  

A3  

A5 

A4 

O1 

O3 

A0

0 

O4 

O5 

O6 

A1 O2 
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b. Pembuatan Ekstrak Daun Jambu Mete (Anacardium occidentale L.) 

Berdasarkan buku petunjuk praktikum Fitofarmaka Universitas 

Muhammadiyah Malang (2017) Proses pembuatan ekstrak daun jambu mete 

(Anacardium occidentale L.) sebagai berikut: 

1) Timbang daun segar jambu mete (Anacardium occidentale L.) sebanyak 

500 gram dan haluskan daun jambu mete menggunakan blender 

2) Pindahkan bahan yang telah dihaluskan ke wadah dan tambahkan pelarut 

etanol 96% sampai dapat merendam keseluruhan bahan, kemudian tutup 

rapat dan simpan selama 24 jam.  

3) Lakukan penyaringan larutan dengan menggunakan kertas saring hingga 

didapatkan cairan yang bebas dari partikel kasar.  

4) Pindahkan larutan encer ke mesin rotary evaporator dan lakukan evaporasi 

selama 2 jam pada suhu titik didih pelarut hingga diperoleh ekstrak pekat 

sebanyak 90 ml.  

5) Pindahkan larutan ke botol yang sudah di sterilkan dan di tutup kemudian 

beri label.  

c. Analisa Kualitatif Kandungan Esktrak Daun Jambu Mete 

Analisa ini dilakukan oleh laboratorium fitokimia Materia Medika. Menurut 

Ningsih et al., (2017) cara pengujian senyawa fitokimia yakni sebagai berikut: 

1) Uji Tanin: 2 ml sampel ditambah dengan pereaksi FeCl3. Senyawa ini 

dinyatakan positif apabila terbentuk warna biru atau hijau kehitaman. 
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2) Uji Alkaloid: 2 ml sampel dilarutkan dalam HCL 2% dipanaskan 5 menit  

dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditetesi pereaksi Meyer  sebanyak 2-3 

tetes. Adanya senyawa ini ditunjukkan dengan adanya endapan putih.  

3) Uji Flavonoid: 2 ml sampel dilarutkan dalam aquades dan ditambahkan 10 

tetes KOH lalu dipanaskan dalam penangas air selama 50ºC selama 5 menit. 

Kemudian dikocok selama 5 menit. Uji ini dinyatakan positif jika terdapat 

endapan busa setinggi 1 cm dan tetap stabil selama 5 menit.  

d. Pembuatan Media PDA 

1) Menimbang bubuk PDA  

Perhitungan pembuatan PDA  

Terdapat 26 cawan petri, masing-masing berisi 15 ml medium PDA 

26 cawan petri x 15 ml = 390 ml, dibuat menjadi 400 ml persiapan jika 

terjadi penguapan.  

𝑉1

𝑊1
 = 

𝑉2

𝑊2
 

1000

39
 = 

400

𝑊2
 

W2 = 
400

1000
 x 39 = 15,6 gram  

 Jadi, untuk pembuatan 26 medium cawan diperlukan 15,6 gr media PDA  

2) Menambahkan aquades steril pada bubuk PDA yang diletakkan pada 

Erlenmeyer menggunakan magnetic stirrer sambil dipanaskan di atas hot 

plate dan media disterilkan dengan autoklaf. 

3) Media sebanyak 10 ml dimasukkan kedalam cawan petri, dibiarkan selama 

24 jam disimpan di dalam inkubator untuk menghindari kontaminasi. 

 



38 
 

 

e. Persiapan Agen Jamur 

1) Ambil isolat Phytophthora nicotianae untuk diremajakan menggunakan 

jarum ose steril, pindahkan ke 1 cawan petri yang berisi media PDA dan 

dibiarkan hingga tumbuh 3-5 hari pada inkubator suhu 37ºC.  

2) Apabila jamur sudah tumbuh kemudian di kulturkan pada media cair PDB 

selama 3-5 hari. Media PDB yang digunakan adalah media instan buatan 

pabrik. Pada satu erlenmeyer diisi 100 ml aquades steril, tetapi untuk 

mengantisipasi penguapan maka dibuat menjadi 120 ml. Aturan 

perbandingan pembuatan PDB instan dalam 1 liter aquades adalah 24 gram, 

maka didapat perhitungan sebagai berikut: 

120 𝑚𝑙

1000 𝑚𝑙
 x 24 gr = 2,88 gr 

Jadi, PDB instan yang diperlukan sekitar 2,88 gr.  

3) Isolat yang sudah di kulturkan dan tumbuh pada media cair PDB diambil 

menggunakan mikropipet sebanyak 0,1 ml untuk diinokulasikan pada media 

PDA untuk selanjutnya tahap perlakuan.  

f. Tahap Perlakuan  

Tahap perlakuan pada penelitian ini adalah: 

1) Mencelupkan paper disk dalam botol flakon yang berisi ekstrak 

Anacardium occidentale sesuai konsentrasi yang telah ditentukan (aquades, 

fungisida, 50%, 65%. 80% dan 95%) dengan menggunakan pinset steril 

selama 1 menit. 
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2) Memasukkan paper disk yang telah dicelupkan ke dalam ekstrak 

Anacardium occidentale L. pada setiap cawan dan ditanam tepat ditengah-

tengah media.  

3) Menutup kembali cawan petri sambil diputar 180º di atas api bunsen dengan 

tujuan agar lebih steril. 

4) Menginkubasi pada suhu 37ºC selama 5x24 jam.  

g. Tahap Pengamatan  

1) Setelah diinkubasi selama 5x24 jam dengan suhu 37ºC kemudian 

meletakkan cawan-cawan petri berderet di atas meja sesuai dengan 

perlakuannya. 

2) Meletakkan cawan petri secara terbalik (tutup cawan petri tidak dibuka). 

3) Mengukur zona hambat masing-masing perlakuan dengan jangka sorong.  

3.5.3.2 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan alat dan 

bahan 

Pembuatan ekstrak 

daun jambu mete 

Sterilisasi alat dan 
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Pembuatan 

medium PDA 

Pengukuran zona 

hambat 

Analisis data 
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nicotianae 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen. Observasi eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu variabel terikat yang sebelumnya telah diberi perlakuan, kemudian data yang 

diperoleh dicatat ke dalam tabel. Data rata-rata isinya mencakup data rata-rata 

diameter daerah hambat yang dibentuk oleh Phytophthora nicotianae diberi 

perlakuan dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun Anacardium occidentale L.  

3.6.1 Instrumen Penelitian 

 Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian data dimasukkan ke dalam 

tabel data berikut: 

Tabel 3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

No  Perlakuan  Ulangan ke- Total 

diameter zona 

hambat  

Rata-

rata  1 2 3 4  

1 A0  

 

      

2 A1  

 

      

3 A2  

 

      

4 A3  

 

      

5 A4 

 

 

 

      

6 A5        

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan 

data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas (Shapiro-Wilk) dan uji 

homogenitas (Levene test). Jika data telah berdistribusi normal dan homogen maka 

dilajutkan dengan uji One Way Anova untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
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ekstrak daun jambu mete (Anacardium occidentale L.) terhadap zona hambat 

Phytophthora nicotianae Selanjutnya, dilakukan uji DMRT (Duncan Multiple 

Range Test), untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari setiap perlakuan. 

Hasil dari perhitungan SPSS (kuantitaif) akan dianalisis secara deskriptif 

(kualitatif). Apabila data yang diperoleh dari hasil pengamatan tidak berdistribusi 

normal dan/atau homogen maka uji hipotesis dialihkan dengan menggunakan uji 

Kruskal-Wallis (uji non parametrik). Teknik analisis secara kuantitaif dilakukan 

menggunakan SPSS 22 dengan level signifikansi 5%.  

 


