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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

sesungguhnya (True Experimental Research). Penelitian eksperimen merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali, serta dalam penelitian 

eksperimen sesungguhnya peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian adalah Factorial Design. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Bendungan Sutami N0. 188, 

Kecamatan Lowokwaru, Sumbersari Malang.  

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah 36 ekor ikan nila dengan 

bobot 200 gram yang diambil dari instalasi budidaya air tawar Punten Batu. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah simple random 

sampling. 
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3.3.3 Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila segar yang 

diambil dari instalasi budidaya air tawar Punten Batu sebanyak 36 ekor dengat berat 

200 gram. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu, konsentrasi ekstrak daun belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L.) yaitu 0% (perlakuan kontrol), 5%, 10%, 15%, 20%, 

dan 25% serta lama penyimpanan. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah jumlah koloni bakteri. 

c. Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol pada penelitian ini adalah suhu penyimpanan, lama 

perendaman dan bobot ikan  

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Konsentrasi merupakan banyaknya zat terlarut dibandingkan dengan 

jumlah pelarut. Konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh yang 

digunakan dalam penelitian yaitu 0% (perlakuan kontrol), 5%, 10%, 15%, 

20%, dan 25%. 



21 
 

 
 

b. Ekstrak merupakan sediaan kental yang didapatkan dengan cara 

mengekstraksi senyawa aktif dalam simplisia nabati maupun simplisia 

hewani menggunakan pelarut yang sesuai (Depkes RI, 2000). 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat :  

Colony counter  1 buah 

Beaker glass   2 buah 

Mortal martil  2 buah 

Blender   1 buah 

Timbangan analitik  1 buah 

Kain saring   1 buah 

Erlenmeyer   2 buah 

Pisau   1 buah 

Cawan petri   216 buah 

Laminar Air Flow  1 buah 

Autoclave   1 buah 

Inkubator   1 buah 

Bunsen   1 buah 

Tabung reaksi  225 buah 

Gelas ukur 500 ml  2 buah    

Alumunium foil  2 pack 

Pipet seroloji  20 buah 
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Plastik wrap   2 pack 

Kertas label   1 pack 

Tissue   1 pack 

Kapas   1 pack  

2. Bahan :  

Daun belimbing wuluh  20 kg 

Etanol 96%    18 L 

Aquades    2,5 L 

Nutrient Agar (NA)   64,8 gram 

Ikan nila    36 ekor 

Ekstrak daun belimbing wuluh 375 ml 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) faktorial. Penggunaan rancangan ini dikarenakan 

penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas dan dilakukan di dalam suatu ruangan 

yaitu laboratorium, dimana lingkungan di dalam laboratorium dianggap homogen. 

Perlakuan dalam rancangan ini diletakkan dan dilakukan secara acak pada setiap 

percobaan, sehingga seluruh unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk 

menerima perlakuan (Sukmadinata, 2012). 

Penentuan pengulangan dalam penelitian ini didasarkan sebagai berikut (t-

1) (r-1) ≥ 15 
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Keterangan : t = Treatment (jumlah perlakuan) 

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(18-1) (r-1) ≥ 15 

17 (r-1) ≥ 15 

17r-17 ≥ 15 

17r ≥ 15 + 17 

17r ≥ 32 

r ≥ 1,88 (dibulatkan menjadi 2) 

Berdasarkan persamaan tersebut pengulangan dalam penelitian ini 

dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan dan dilakukan pada masing-masing 

perlakuan, sehingga ragam unit ekperimen dalam penelitian ini terdiri dari : 

A0B1 : A0B11, A0B12 

A0B2 : A0B21, A0B22 

A0B3 : A0B31, A0B32 

A1B1 : A1B11, A1B12 

A1B2 : A1B21, A1B22 

A1B3 : A1B31, A1B32 

A2B1 : A2B11, A2B12 

A2B2 : A2B21, A2B22 

A2B3 : A2B31, A2B32 

A3B1 : A3B11, A3B12 

A3B2 : A3B21, A3B22 
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A3B3 : A3B31, A3B32  

A4B1 : A4B11, A4B12 

A4B2 : A4B21, A4B22 

A4B3 : A4B31, A4B32 

A5B1 : A5B11, A5B12 

A5B2 : A5B21, A5B22 

A5B3 : A5B31, A5B32 

Setiap petak pada RAL faktorial memiliki sifat homogen sehingga 

penempatan setiap unit eksperimen pada petak dilakukan dengan cara acak. Tabel 

RAL faktorial dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Tabel Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial 

A4B31 A2B12 A5B21 A2B31 A0B31 A3B32 

A0B21 A3B11 A1B32 A5B32 A4B21 A2B22 

A3B12 A5B31 A0B12 A1B12 A2B32 A4B11 

A5B11 A0B11 A4B12 A1B31 A3B22 A2B21 

A1B11 A5B22 A3B31 A1B22 A0B22 A4B22 

A4B32 A0B32 A1B21 A2B11 A3B21 A5B12 

 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian  

3.5.3.1 Sterilisasi Alat dan Bahan 

Langkah-langkah sterilisasi alat dan bahan: 

1. Cawan petri, mortal martil, spatula, pipet seroloji dibungkus kertas 

dan dimasukkan ke dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu 

tekanan 1 atm. 
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2. Setelah mencapai 15 menit, kemudian mematikan pemanasan, dan 

menunggu tekanan sampai menjadi nol, kemudian alat dikeluarkan, 

lalu dimasukkan ke dalam autoclave dan siap digunakan. 

3.5.3.2 Pengambilan Ikan Nila 

Sampel diperoleh dari kolam di Instalasi Budidaya Air Tawar Punten Batu, 

dengan jumlah sampel sebanyak 36 ekor ikan. Kemudian ikan dimasukkan ke 

dalam coolbox untuk menjaga kesegaran dan suhu sampel, kemudian dibawa ke 

laboratorium 

3.5.3.3 Pembuatan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh 

Proses pembuatan ekstrak daun belimbing wuluh menurut Susetyarini, 

(2018) : 

1. Mencuci bahan dengan menggunakan air hingga bersih 

2. Mengeringkan daun belimbing wuluh dengan menggunakan suhu ruang 

3. Menimbang daun belimbing wuluh 

4. Merajang daun, kemudian menghaluskan bahan tersebut menggunakan 

blender  

5. Pindahkan bahan yang telah dihancurkan ke tempat tertutup kemudian 

tambahkan pelarut etanol 96% sampai dapat merendam bahan tersebut. 

Simpan cairan ini selama 24 jam dan tutup menggunakan alumunium foil 

serta disimpan ditempat yang gelap. 

6. Lakukan penyaringan larutan sampai tidak ada cairan yang menetes dari 

bahan. Jika perlu peras dengan kain saring sehingga semua cairan keluar dari 

bahan.  
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7. Pindahkan cairan encer ke dalam labu destilasi atau evaporator kemudian 

pasang labu pada perangkat destilasi atau evaporator. 

8. Lakukan destilasi pada suhu titik didih pelarut tertinggal cairan pekat pada 

labu destilasi atau evaporator lalu tunggu dingin. 

9. Pindahkan cairan pekat tersebut ke dalam botol kaca berwarna yang telah 

bersih dan disterilkan kemudian beri label. 

3.5.3.4 Pengenceran Ekstrak Daun Belimbing Wuluh  

Ekstrak daun belimbing wuluh yang telah diperoleh memiliki konsentrasi 

100%, kemudian untuk membuat berbagai konsentrasi dilakukan pengenceran dari 

hasil ekstrak 100%, untuk mendapatkan konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% 

dilakukan pengenceran dengan menggunakan aquades. Perhitungan kebutuhan 

konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh diperoleh hasil perhitungan dengan 

rumus pengenceran sebagai berikut : 

Rumus pengenceran = Konsentrasi (%) x volume yang dibutuhkan 

Konsentrasi 5% = 5/100 x 500 ml = 25 ml 

Konsentrasi 10% = 10/100 x 500 ml = 50 ml 

Konsentrasi 15% = 15/100 x 500 ml = 75 ml 

Konsentrasi 20% = 20/100 x 500 ml = 100 ml 

Konsentrasi 25% = 25/100 x 500 ml = 125 ml 

Ekstrak daun belimbing wuluh dimasukkan ke dalam gelas ukur untuk 

memperoleh volume ekstrak daun belimbing wuluh yang dibutuhkan yaitu 25 ml, 

50 ml, 75 ml, 100 ml, dan 125 ml. Volume ekstrak yang sudah diperoleh akan 
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dicairkan dengan penambahan volume pelarut aquades hingga 500 ml. Hal ini 

dilakukan untuk menutupi air supaya dihasilkan konsentrasi 100% setelah disaring. 

1. Konsentrasi 5% = 25 ml + 475 ml aquades 

2. Konsentrasi 10% = 50 ml + 450 ml aquades 

3. Konsentrasi 15% = 75 ml + 425 ml aquades 

4. Konsentrasi 20% = 100 ml + 400 ml aquades 

5. Konsentrasi 25% = 125 ml + 375 ml aquades 

3.5.3.5 Perlakuan Perendaman Ikan Nila dengan Ekstrak Daun Belimbing 

Wuluh 

Proses perendaman sampel dilakukan dengan menggunakan ekstrak daun 

belimbing wuluh. 

1. Mengeluarkan isi perut ikan dan mencuci ikan hingga bersih 

2. Meletakkan ikan ke dalam wadah, jumlah sampel 36 ekor dan diberi perlakuan 

yang berbeda-beda 

3. Merendam ikan nila dengan berbagai konsentrasi ekstrak yaitu, 5%, 10%, 15%, 

20%, dan 25% selama 30 menit kemudian 6 sampel ikan tidak diberi perlakuan 

perendaman ekstrak daun belimbing wuluh. 

3.5.3.6 Penyimpanan dalam Suhu Ruang 

Setelah perendaman dengan menggunakan ekstrak daun belimbing wuluh 

kemudian ikan disimpan pada suhu ruang ±25˚C selama 10 jam, 12 jam, dan 24 

jam. 
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3.5.3.7 Perhitungan Pembuatan Natrium Agar (NA) 

Gram NA = 
Jumlah cawan Petri x 15 ml x 20

1000
 

       = 
216 𝑥 15 𝑥 20

1000
 

       = 64,8 gram   

3.6 Analisis Kandungan Total Bakteri dengan Menggunakan Metode TPC 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode tuang (Pour 

Plate Methode), langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Pengenceran 

Tahapan pengenceran dilakukan pada tingkat pengenceran 10-1 – 10-5, adapun 

tahap-tahap pengencerannya sebgai berikut : 

a. Sampel ikan nila dihaluskan kemudian menimbang 1 gr, ditambahkan aquades 

steril sebanyak 9 ml, kemudian aduk hingga homogen, sehingga menghasilkan 

suatu suspensi yang berupa ekstrak ikan nila. Pada tahap ini sudah diperoleh 

suspensi dengan pengenceran 10-1. 

b. Pengenceran dilakukan pada tahap pengenceran 10-2 di dalam Laminar Air Flow 

dengan cara mengambil suspensi pada tingkat pengenceran 10-1  sebanyak 1 ml 

menggunakan spuit, selanjutnya dimasukkan  dalam tabung reaksi yang sudah 

berisi aquades steril sebanyak 9 ml, kocok hingga suspensi menjadi homogen. 

c. Kemudian, dilakukan prosedur yang sama pada pengenceran 10-3 hingga 10-5 

selanjutnya lakukan perhitungan jumlah koloni bakteri. 

2. Proses Inokulasi dan Inkubasi 
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a. Mengambil suspensi hasil dari pengenceran 10-1 sampai 10-5 sebanyak 1 ml 

dengan menggunakan pipet yang berbeda-beda. 

b. Tiap-tiap larutan suspensi kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri yang 

sudah diberi tanda. 

c. Tambahkan medium NA cair yang steril yang telah di dinginkan (47-50˚C) 

sebanyak 15-20 ml dan digoyangkan memutar seperti angka delapan supaya 

menyebar merata. 

d. Media diinkubasikan pada suhu 37˚C selama 24 jam. 

3. Perhitungan  

Perhitungan jumlah koloni bakteri dilakukan dengan menggunakan perhitungan 

koloni (Colony counter), cara kerjanya sebagai berikut : 

a. Menyalakan tombol colony counter yang berada pada bagian belakang 

b. Meletakkan cawan petri yang sudah dilakukan inkubasi pada tempat yang sudah 

tersedia untuk menghitung jumlah total koloni bakteri. 

c. Menandai setiap koloni-koloni bakteri yang tumbuh pada cawan petri 

menggunakan spidol berwarna. 

d. Pada layar angka akan nampak jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada cawan 

petri yang sudah ditandai tersebut. 

Masing-masing cawan dihitung jumlah koloni bakterinya, selanjutnya 

menghitung jumlah koloni bakteri per gram sampel seperti yang sudah ditetapkan 

oleh SNI (2006) : 

Jumlah koloni bakteri per gram sampel dihitung menggunakan rumus : 

Koloni (CFU /g) =   
Ʃ Koloni cawan

⦋(1x𝑛1 )+(0,1 x 𝑛2)⦌ 𝑥 (𝑑)
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Untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi dengan cara hitung cawan 

digunakan standar yang disebut Standart Plat Counts (SPC) sebagai berikut :  

a. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni bakteri 

antara 25-250 koloni. 

b. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan kumpulan koloni 

besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai satu koloni. 

c. Suatu deretan koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung sebagai satu 

koloni. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan 

tertentu. Observasi di laboratorium difokuskan pada obyek penelitian yaitu pada 

jumlah koloni bakteri (variabel terikat).  
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Tabel 3.2 Perhitungan Jumlah Koloni Bakteri pada Ikan Nila 

 
Perlakuan Jumlah Koloni Bakteri (CFU/gr) 

 

Konsentrasi 

 

Masa 

Simpan 

(Jam) 

Ulangan 

I II 

 

 

A0 (0%) 

Kontrol  

B1 (10)   

B2 (12)   

B3 (24)   

 

 

A1 (5%) 

 

B1 (10)   

B2 (12)   

B3 (24)   

 

 

A2 (10%) 

 

B1 (10)   

B2 (12)   

B3 (24)   

 

 

A3 (15%) 

 

B1 (10)   

B2 (12)   

B3 (24)   

 

 

A4 (20%) 

 

B1 (10)   

B2 (12)   

B3 (24)   

 

 

A5 (25%) 

 

B1 (10)   

B2 (12)   

B3 (24)   

 

3.7.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan merupakan deskriptif kuantitatif yaitu, 

berupa angka atau data jumlah koloni bakteri (TPC). Pada penelitian ini, untuk 
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mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh yang 

berbeda terhadap berbagai lama penyimpanan, maka setelah diperoleh hasil 

penelitian yaitu, jumlah koloni bakteri. Data yang sudah diperoleh harus diuji 

terlebih dahulu menggunakan uji normalitas (Kolmogrof-smirnov). Jika data tidak 

berdistribusi normal dilakukan uji non parametrik sedangkan apabila data 

berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji homogenitas (levene test) untuk 

mengetahui penyebarannya normalndan apakah varian datanya homogen. 

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan konsentrasi ekstrak daun 

belimbing wuluh dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri dilakukan 

uji Anova dua jalan (Two Way Anova), kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan 

untuk mengetahui perlakuan terbaik dari semua perlakuan. Analisis data 

menggunakan aplikasi SPSS versi 2.1. 

 


