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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen murni atau eksperimen 

sesungguhnya karena dalam penelitian ini dapat mengontrol semua variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Desain atau rancangan pada penelitian 

ini adalah The posttest-only control group design atau posttest kelompok kontrol. 

Desain ini akan di uji dengan membandingkan kelompok eksperimen (kelompok 

yang diberi perlakuan) dengan kelompok kontrol (kelompok yang tidak diberi 

perlakuan). 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

P : Perlakuan eksperimen  O1 : Hasil perlakuan eksperimen 

X : Perlakuan kontrol   O2 : Hasil perlakuan kontrol 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang pada bulan Oktober 

2018. 

 

Gambar 3.1 Skema rancangan The posttest-only control group design  

(Rofiq, A., 2016) 
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3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Staphylococcus epidermidis. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara acak sehingga setiap 

satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dipilih kedalam sampel (Rofiq, A., 2016).  

 

 

 

 

Gambar 3.2 Teknik simple random sampling 

 (Sugiono, 2016) 

 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah bakteri Staphylococcus 

epidermidis yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya.  

Replikasi (jumlah ulangan) yang diperlukan dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan rumus Federer yaitu 

(t-1)(n-1) ≥ 15 

Keterangan:  

t: jumlah perlakuan 

n: jumlah ulangan yang diperlukan 

Populasi 

homogen atau 

relatif homogen 

Sampel yang 

representatif 
Diambil secara 

random 
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh untuk menentukan jumlah ulangan 

yang diperlukan yaitu sebagai berikut 

(t-1)(r-1) ≥ 15 

(7-1)(r-1) ≥ 15 

(6)(r-1) ≥ 15 

6r - 6 ≥ 15 

6r ≥ 15+6 

r ≥ 3,5 atau 4 

Hasil perhitungan diketahui jumlah replikasi atau ulangan yang diperlukan 

pada penelitian ini berjumlah 4 pengulangan. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah berbagai konsentrasi ekstrak bunga 

kenanga (Cananga odorata).  

b. Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah diameter zona hambat bakteri 

Staphylococcus epidermidis. 

c. Variabel kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah media biakan bakteri, suhu, lama 

inkubasi dan lama perendaman paper dist. 
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

1) Ekstrak Cananga odorata merupakan hasil yang terbentuk dari cairan pekat 

yang didapat dengan menggunakan etanol sebagai pelarutnya melalui proses 

ekstraksi. Jenis bagian tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bunga Cananga odorata yang sudah mekar dengan mahkota bunga berwarna 

kuning kehijauan. Konsentrasi ekstrak bunga kenanga yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Konsentrasi 100% 

ekstrak bunga kenanga merupakan ekstrak kental yang diperoleh dari proses 

rotary evaporator yaitu proses penguapan pelarut pada suhu tertentu.  

2) Zona hambat bakteri pada penelitian ini dengan mengukur zona bening 

disekitar paper dist dengan menggunakan jangka sorong. 

3) Media biakan bakteri yang digunakan media agar Muller Hinton Agar (MHA) 

yaitu media agar yang digunakan untuk mengisolasi bakteri gram positif. 

4) Suhu yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan suhu 37°C dimana 

disesuaikan dengan suhu kamar. 

5) Lama inkubasi merupakan waktu yang diperlukan untuk mengukur zona 

hambat bakteri Staphylococcus epidermidis yaitu selama 1x24 jam. 

6) Lama perendaman paper disc ke dalam larutan ekstrak pada masing-masing 

konsentrasi selama 5 menit.   
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan penelitian 

Tahapan persiapan penelitian yaitu dengan menyediakan alat dan bahan 

sebagai berikut 

A. Alat 

1. Autoklaf 

2. Cawan petri 

3. Mangnetik stiner 

4. Jangka sorong 

5. Rak tabung reaksi 

6. Tabung reaksi 

7. Bunsen 

8. Erlemeyer 250 ml 

9. Inkubator 

B. Bahan 

1. Aquades steril 1000 ml 

2. Bunga kenanga (Cananga odorata) 1 kg 

3. Bakteri Staphylococcus epidermidis 1 tabung 

4. Muller Hinton Agar  (MHA) 20 gram 

5. Etanol 96% 4000 ml 

6. Paper disk 1 strip 

7. Tetrasiklin 2 gram 

 

10. Timbangan analitik 

11. Jarum ose 

12. Kapas lidi 

13. Beaker glass 

14. Penyaringan kain 

15. Pipet tetes 

16. Oven 

17. Gelas ukur 

18. Rotary evaporation 
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3.5.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. 

Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya diletakkan dan dilakukan 

secara acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit percobaan memiliki 

peluang yang sama untuk menerima perlakuan. 

Denah Rancangan Acak Lengkap pada penelitian ini menggunakan 7 

perlakuan yang masing-masing diulang 4 kali. Penempatan setiap unit eksperimen 

dilakukan dengan cara pengundian dengan hasil pada Gambar 3.3. 

A1 (1) A7 (2) A1 (2) A2 (2) 

A4 (4) A1 (3) A5 (1) A6 (4) 

A7 (1) A3 (1) A3 (4) A1 (4) 

A3 (2) A7 (4) A4 (3) A5 (1) 

A4 (4) A2 (3) A5 (2) A3 (1) 

A2 (4) A6 (3) A4 (2) A6 (1) 

A6 (2) A5 (3) A2 (3) A7 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A1 : Konsentrasi 20% 

A2 : Konsentrasi 40% 

A3 : Konsentrasi 60% 

A4 : Konsentrasi 80% 

A5 : Konsentrasi 100% 

A6 : Kontrol + (tetrasiklin) 

A7 : Kontrol – (Aquadest) 
 

Banyaknya Ulangan: 

(1) : Ulangan 1 

(2) : Ulangan 2 

(3) : Ulangan 3 

(4) : Ulangan 4 
 

Gambar 3.3 Denah Rancangan Percobaan 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

a. Sterilisasi alat 

1) Mencuci semua alat yang terbuat dari gelas dengan sabun hingga bersih dan 

membiarkannya hingga kering. 

2) Membungkus semua peralatan dengan kertas sampul dan mensterilkan dalam 

autoklaf pada suhu 121ºC dengan tekanan 15 atmosfer selama 15 menit. 

b. Pembuatan ekstrak bunga kenanga (Cananga odorata) 

1) Menyiapkan bunga Cananga odorata dan memcucinya hingga bersih.  

2) Mengeringkan bunga ditempat terbuka yang tidak terkena sinar matahari 

langsung, kemudian dihaluskan dengan alat. 

3) Menimbang serbuk sebanyak 300 gram dan direndam dengan etanol 96% 

selama 1x24 jam. 

4) Melakukan penyaringan dengan menggunakan corong buchner dan kain kasa. 

Hasil saringan dinamakan maserat. 

5) Maserat dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 50ºC hingga 

terbentuk ekstrak kental atau pekat. 

6) Crude ekstract diletakkan diatas waterbard untuk menghasilkan ekstrak pekat 

(kadar konsentrasi 100%). 

7) Setelah diperoleh ekstrak pekat hasil disimpan di ruang pendingin sampai 

digunakan dalam proses pembuatan konsentrasi. 
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8) Ekstrak bunga kenanga pekat yang terbentuk (kadar konsentrasi 100%) akan 

diencerkan dengan menggunakan aquades steril dengan tingkat konsentrasi 

100%, 80%, 60%, 40%, dan 20% menggunakan rumus berikut 

V1 x M1 = V2 x M2        atau  

 

Keterangan:  

V1  : Volume pertama (volume sebelum diencerkan dengan aquades steril) 

M1  : Konsentrasi pertama (konsentrasi 100%) 

V2  : Volume kedua (volume pengenceran yang akan dibuat) 

M2   : Konsentrasi kedua (konsentrasi setelah pengenceran) 

Perhitungan konsentrasi ekstrak sebagai berikut 

1. Konsentrasi 20%  

V2 = 
20 x 2 ml 

= 0,4 ml 
100 

  0,4 ml ekstrak bunga kenanga dibutuhkan 1,6 ml aquades 

2. Konsentrasi 40% 

V2 = 
40 x 2 ml 

= 0,8 ml 
100 

  0,8 ml ekstrak bunga kenanga dibutuhkan 1,2 ml aquades 

3. Konsentrasi 60% 

V2 = 
60 x 2 ml 

= 1,2 ml 
100 

  1,2 ml ekstrak bunga kenanga dibutuhkan 0,8 ml aquades 

 

 

V1 = V2 x M2 

            M1 
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4. Konsentrasi 80% 

V2 = 
80 x 2 ml 

= 1,6 ml 
100 

  1,6 ml ekstrak bunga kenanga dibutuhkan 0,4 ml aquades 

5. Konsentrasi 100% 

V2 = 
100 x 2 ml 

= 2 ml 
100 

  0,4 ml ekstrak bunga kenanga. 

c. Pembuatan media agar 

1) Siapkan 150 mL aquades kedalam erlemeyer 250 mL 

2) Timbang 5,7 gram Muller Hinton Agar (38 gr/L) dilarutkan dalam 150 mL 

aquades steril kemudian aduk hingga homogen dengan batang pengaduk. 

3) Panaskan media sampai mendidih 

4) Sterilkan aquades autoklaf selama 20 menit dengan tekanan udara 1 atm suhu 

121ºC. 

5) Setelah hangat, homogenkan dan media agar siap digunakan. 

d. Pembuatan Larutan Kontrol  

1) Kontrol (-) menggunakan larutan aquades sebagai kontrol negatif 

2) Kontrol (+) menggunakan tetrasiklin 30µg sebagai kontrol positif 

Cara membuat tetrasiklin 30µg sebagai berikut 

a) Hitung zat terlarut dan larutan yang akan digunakan 30µg = 0,003 mg/mL 

b) Timbang tetrasiklin sebanyak 0,045 gram dilarutkan kedalam 150 mL 

aquades kedalam labu takar 

c) Homogenkan dan larutan siap dipakai 
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e. Uji Daya Hambat Staphylococcus epidermidis   

1) Rendam paper dist kedalam larutan ekstrak bunga kenaga dengan konsentrasi 

yang sudah ditentukan yaitu konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. 

2) Rendam paper dist sebagai perlakuan kontrol  positif kedalam larutan 

tetrasiklin 30µg dan perlakuan kontrol negatif kedalam larutan aquades. 

3) Tuang media biakan Muller Hinton Agar (MHA) yang sudah disterilkan 

kedalam cawan petri dan biarkan sampai membentuk gel. 

4) Campurkan  suspensi  bakteri  Staphylococcus epidermidis pada larutan  

media  biakan Muller Hinton Agar (MHA) dan ratakan bakteri. 

5) Letakkan paper dist dipermukaan media biakan Muller Hinton Agar (MHA) 

yang sudah diberi bakteri. 

6) Media agar diinkubasi pada suhu kamar 37°C selama 24 jam. 

f. Pengukuran Zona Hambat Bakteri 

Penggukuran zona hambat atau aktivitas antibakteri dengan menggunakan 

jangka sorong. Toy et al., (2015) menjelaskan zona hambat yang terbentuk 

disekitar paper dist diukur diameter vertikal dan diameter horizontal. 

 

Gambar 3.4 Pengukuran diameter zona hambat (Toy et al., 2015) 

Diameter zona hambat diukur dengan rumus sebagai berikut 

(DV – DC ) + (DH – DC)    

                  2         

Keterangan:  

DV : Diameter vertikal 

DH : Diameter horizontal 

DC : Diameter cakram 
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3.5.3.2 Alur Penelitian 

 

 

K-  K+ 

 

20% 

Gambar 3.5 Alur Penelitian 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Observasi dilaboratorium difokuskan pada obyer perlakuan yaitu variabel 

terikat yang diberi perlakuan. Observasi perlakuan terhadap diameter zona hambat 

yang terbentuk ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Perlakuan 
Diameter zona hambat (mm) 

Jumlah Rerata 
U1 U2 U3 U4 

A1       

A2       

A3       

A4       

A5       

A6       

A7       

Total       

 

Keterangan: 

A1 : Konsentrasi 20% 

A2 : Konsentrasi 40% 

A3 : Konsentrasi 60% 

A4 : Konsentrasi 80% 

A5 : Konsentrasi 100% 

A6 : Tetrasiklin (+) 

A7 : Aquadest (-) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data secara statistika menggunakan program SPSS versi 21, 

diolah secara bertahap sesuai dengan tujuan dan pengukuran parameter yang 

diperoleh. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji one-way 

ANOVA. Langkah-langkah sebelum melakukan uji one-way ANOVA yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Apabilah data yang dimasukkan merupakan data 

normal dan homogen, maka dapat dilanjutkan dengan uji one-way ANOVA uji ini 

U1 : Ulangan 1 

U2 : Ulangan 2 

U3 : Ulangan 3 

U4 : Ulangan 4 
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digunakan untuk menguji apakah H0 ditolak atau diterima dan menguji suatu efek, 

akibat atau pengaruh dari suatu variabel tertentu yang diteiti. Uji lanjut dari 

ANOVA yaitu uji Duncan. Uji ini digunakan untuk menentukan atau memilih 

perlakuan yang terbaik atau paling efektif dari sejumlah perlakuan berdasarkan 

pada nilai rerata.  

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan langka pertama yang dilakukan saat analisis data 

untuk mengetahuai apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian 

ini uji normalitas yang digunakan yaitu uji Shapino-Wilk. Shapino-Wilk 

merupakan metode uji normalitas yang pada umumnya penggunaannya terbatas 

untuk sampel yang kurang dari lima puluh agar menghasilkan keputusan yang 

akurat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Shapino-Wilk yaitu jika nilai sig. 

> 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai sig. < 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal.  

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi 

sama atau tidak. Uji homogenitas menggunakan Levene’s test. Data dikatakan 

homogen apabila nilai signifikasi atau nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan 

varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama/identik, sedangkan 

apabila nilai probabilitas (lihat sig.) ˂ 0,05 maka data tersebut memiliki varian 

yang tidak homogen. 
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3.7.3 Uji Anava Satu Jalur (One Way ANOVA) 

Apabila data berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian dapat 

dilanjutkan dengan analisis varian satu jalur. Uji ANOVA digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan perlakuan atau rata-rata dari setiap perlakuan 

memiliki hasil yang berbeda atau tidak.  

Hipotesis: 

H0 : Rata-rata ketujuh populasi adalah identik 

H1 : Rata-rata ketujuh populasi tidak identik (sekurang-kurangnya satu rata-rata 

tidak sama) 

Pengambilan keputusan 

Berdasarkan nilai probabilitas didapatkan hasil sebagai berikut. 

- Jika probabilitas ˃ 0,05 maka H0 diterima 

- Jika probabilitas ˂ 0,05 maka H0 ditolak 

 Apabila salah satu atau kedua syarat tidak terpenuhi, maka untuk uji 

Anova menggunakan uji Kruskal-Wallis (non parametrik). Dasar pengambilan 

keputusan pada Kruskal-Wallis yaitu apabila nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima, 

sedangkan apabila nilai sig. < 0,05 maka H0 ditolak.  

3.7.4 Uji Lanjut 

Uji lanjut yang digunakan setelah uji anova adalah uji Duncan (Uji beda 

jarak). Uji Duncan dilakukan untuk menentukan perlakuan dengan berdasar nilai 

rerata serta digunakan untuk membandingkan hasil dari setiap kelompok 

perlakuan apakah memiliki perbedaan yang nyata ataupun tidak. Hasilnya 

perbedaan akan muncul dalam kolom subset. 


