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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah Eksperimental laboratory, dengan desain one- 

shot case study yaitu suatu desain penelitian dengan perlakuan terhadap 

variabel independen yang diikuti dengan pengamatan atau pengukuran 

terhadap variabel independen (Sugiyono, 2011). Pengujian menggunakan 

ekstrak daun putri malu dengan varian konsentrasi 20%, 40%, 60% 80% dan 

100%. Metode pembuatan ekstrak yaitu Maserasi dengan pelarut Etanol 96%. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Waktu Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai 4 Mei s/d 8 Mei 2020 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Jurusan Teknologi 

Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ekstrak dari daun putri malu (Mimosa 

pudica Linn).Sedangkan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ada di Laboratorium Jurusan 

Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari 

D. Bahan Uji 

Bahan uji dari penelitian ini adalah Daun putri malu (Mimosa pudica 

Linn). Daun putri malu (Mimosa pudica Linn) yang digunakan adalah daun 

putri malu segar yang diperoleh di Kabupaten Muna Kelurahan Sidodadi. 

Pembuatan larutan uji dilakukan dengan proses ekstraksi maserasi 

menggunakan pelarut Etanol 96% dengan berbagai tingkat konsentrasi yaitu: 

20%, 40%,60%, 80% dan 100% yang kemudian diuji efektivitas ekstrak daun 

putri malu terhadap pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoe. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan mulai dari awal penyusunan proposal, dimana data 

yang dikumpulkan berasal dari jurnal penelitian sebelumnya dan literatur 

yang mendukung penelitian ini. 

F. Intrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan di laboratorium terdiri atas alat 

dan bahan, yang dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Alat  

Asbes, Autoclave, Ball filler, Batang pengaduk, Bunsen, Blender, 

Cawan petri, Cawan porselin, Corong, Drigalski, Erlenmeyer, Gelas kimia, 

Gelas ukur, Inkubator, Jangka sorong, Korek, Neraca, Ose, Oven, Pinset, 

Pipet ukur, Rak tabung, Stopwatch, Sendok tanduk, Spoit, Tabung reaksi, 

Toples,  

2. Bahan 

Aluminium foil, Antibiotik Siprofloksasin, Aquades Steril, Biakan 

bakteri Neisseria gonorrhoeae, Daun putri malu (Mimosa pudica Linn), 

Etanol 96%, Kapas, Kertas, Kertas label, Kertas saring, MediaNutrient 

Agar (NA), NaCl fisiologis 0,9%, Paper dish, Reagen Mc Farland 

(Reagen BaCL2 dan Reagen H2SO4), Spidol, Tisu. 

G. Prosedur Penelitian 

1. Pra analitik 

a. Sterilisasi alat 

Cara kerja Metode Panas Kering 

1) Menempatkan peralatan (cawan petri dan pipet) yang akan 

disterilkan di dalam oven. 

2) Menyalakan oven dan atur suhu pada 160 oC. 

3) Mematikan oven setelah suhu 160 0C dipertahankan selama 2 jam. 

4) Setelah dingin, memindahkan peralatan yang diterilkan ke dalam 

wadah penyimpanan. 
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Cara kerja Metode Panas Lembab 

1) Menuangkan air secukupnya ke dalam autoklaf. 

2) Memasukkan peralatan dan bahan-bahan yang akan disterilkan ke 

dalam autoklaf dan ditata sedemikian rupa agar terdapat cukup 

ruang bagi peredaran udara/uap di dalam autoklaf. 

3) Menutup autoklaf dengan cara memasukkan tabung pengeluaran 

gas ke dalam saluran pengarah pada dinding dalam autoklaf, diikuti 

dengan mempertemukan masing-masing baut pengunci luar pada 

tepi autoklaf dan penutupnya. 

4) Mengangkat masing-masing baut pengunci dan kencangkan setiap 

mur pada arah diagonal secara bersamaan sampai seluruh mur 

tertutup rapat. 

5) Memanaskan autoklaf dan buka pengatur klep pengaman. 

6) Setelah terdengar suara mendesis yang menunjukkan uap keluar 

dengan deras, menutup kembali klep pengaman sehingga tekanan 

dalam tabung autoklaf meningkat. 

7) Bila tekanan 15 psi telah tercapai (suhu sekitar 121 0C) pertahankan 

tekanan selama 20 menit dengan mengatur besarnya api 

pemanasan. 

8) Pada akhir proses sterilisasi, mematikan pemanas dan tunggu 

sampai tekanan kembali 0, kemudian memuka katup pengaman 

untuk mengeluarkan sisa-sisa uap air yang tersisa di dalam 

autoklaf. 

9) Setelah dingin, mengendurkan mur-mur dan buka tutup autoklaf 

serta keluarkan peralatan dan bahan-bahan yang disterilisasi. 

10) Membuang sisa air yang ada di dalam autoklaf, kemudian 

keringkan dan tutup kembali autoklaf (Gede Swastika, 2016). 

b. Pembuatan Media 

Menimbang medium NA 6,7 gram dan melarutkan dalam akuades 

240 mL kemudian dipanaskan di atas hotplate hingga homogen, 

kemudian disterilkan pada autoclave suhu 1210C selama 15 menitguna 
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menghindari tumbuhnya mikroorganisme yang tidak diinginkan. 

Setelah sterilisasi, menuang media dapat dituang secara septis pada 

cawan petri steril untuk penggunaan. Sebelum menuang media, 

ditunggu hingga suam-suam kuku (± 40˚C) lalu dituang pada palte 

dibiarkan pada suhu ruang hingga media memadat dengan sempurna. 

c. Pembuatan Ekstrak Metode Maserasi 

Membersihkan daun putri malu segar kemudian 

mengeringkandibawah sinar matahari dengan penutup kain hitam. 

Setelah kering daun putri malu dibuat menjadi serbuk dengan 

menggunakan blender. Memasukkan seratus gram simplisia (serbuk) 

daun putri malu (Mimosa pudica Linn)  ke dalam bejana gelap, lalu 

menambahkan 750 mL pelarut Etanol 96% dan ditutup rapat serta 

terhindar dari cahaya matahari langsung. Proses perendaman selama 3 

hari sambil diaduk tiap 8 jam sekali. Setelah 3 hari, campuran 

simplisia dan etanol diserkai sehingga diperoleh maserat 1. Ampas 

direndam kembali dengan 250 mL Etanol 96% selama 1 hari, disaring 

kembali dan diperoleh maserat 2. Maserat 1 dan 2 diendapkan 

semalam kemudian pisahkan dari residu dan dipekatkan dengan cara 

diuapkan sampai diperoleh ekstrak kental etanol (Puspitasari, 2016). 

Langkah berikutnya dibuat ekstrak  daun putri malu (Mimosa 

pudica Linn) dalam 5 variasi konsentrasi yaitu pada variasi 

konsentrasi 20%, 40%, 80% dan 100%. Volume ekstrak  daun putri 

malu (Mimosa pudica Linn) yang diambil dihitung dengan rumus 

pengenceran sebagai berikut :  

Rumus Pengenceran : 

 

 

(Purwiyanto, 2013)  

Keterangan : 

V1  : Volume Larutan Stok  

M1 : Konsentrasi Larutan Stok  

V1 . M1 = V2 . M2 
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V2 : Volume Larutan Perlakuan  

M2 : Konsentrasi Larutan yang Diinginkan 

 Berdasarkan rumus pengenceran, maka cara pembuatan sari dibagi 

menjadi 5 macam konsentrasi dengan tiap-tiap konsentrasi berjumlah 

20 mL yaitu pada konsentrasi 20%, 40%,60%, 80% dan 100% adalah 

sebagai berikut : 

1) Konsentrasi 20% yaitu 4 mL ekstrak dan ditambahkan 16mL 

aquadest kemudian dihomogenkan.  

2) Konsentrasi 40% yaitu 8 mL ekstrak dan ditambahkan 12mL 

aquadest kemudian dihomogenkan. 

3) Konsentrasi 60% yaitu 12 mL ekstrak dan ditambahkan 8mL 

aquadest kemudian dihomogenkan. 

4) Konsentrasi 80% yaitu 16mL ekstrak dan ditambahkan 4 mL 

aquadest kemudian dihomogenkan.  

5) Konsentrasi 100% yaitu memipet 20mL ekstrak. 

d. Pembuatan Larutan Standar Mc farland 

Pembuatan standar McFarland 0.5 yang terdiri dari memipet 9,95 

mL larutan H2SO4 1% dan 0,05 mL larutan BaCl 1% yaitu setara 

dengan kepadatan bakteri 108 CFU/mL (Sutton, 2011). 

e. Pembuatan Suspensi bakteri uji 

Kultur murni bakteri yang telah diremajakan, disuspensikan ke 

dalam 10 ml larutan natrium klorida (NaCl) 0,9%, kemudian 

dihomogenkan. Suspensi tersebut dibandingkan dengan kekeruhan 

standar McFarland 0,5 untuk memperoleh suspensi inokulum yang 

sesuai standar, yaitu 108 cfu/ml (Asifa dkk, 2014). 

f. Pembuatan larutan Antibiotik 

Kontrol positif yang digunakan adalah siprofloksasin yang dibuat 

dengan cara dilarutkan tablet siprofloksasin sebanyak 3 mg dalam 9 

ml aquades (Asifa dkk, 2014) 

. 
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2. Analitik 

a. Uji Efektivitas Ekstrak  Daun Putri Malu (Mimosa pudica Linn) 

terhadap pertumbuhan Neisseria gonorrhoeae. 

 Metode :Kirby Bauer atau Metode Difusi Agar paper disc 

Tes ini untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. 

Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media Agar 

yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada 

media agar tersebut. 

 Prinsip : Cakram yang berisi agen antimikroba diletakkan diatas 

media agar yang telah ditanami mikroorganisme, kemudian 

berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan 

adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen 

antimikroba pada permukaan agar. 

Prosedur Kerja : 

1) Menyiapkan  Media Nutrient Agar (NA). 

2) Menyiapkan suspensi bakteri pada NaCl 0,9%. 

3) Memberi label masing-masing cawan. 

4) Menambahkan 0,1 mL suspensi bakteri pada media Nutrient Agar 

(NA) dan diratakan menggunakan drigalsky. 

5) Biarkan 5-10 menit agar biakan berdifusi kedalam media. 

6) Mencelupkan masing-masing paper disk pada ekstrak daun putri 

malu selama 10 menit pada masing-masing konsentrasi 20%,40%, 

80% dan 100%.  

7) Meletakkan paper disc dengan pinset steril, atur jarak antara 

masing-masing paper disc. 

8) Melakukan kontrol positif dengan menggunakan Siprofloksasin 

yang telah diencerkan. 

9) Bungkus cawan petri dengan menggunakan kertas, dilakukan 

inkubasi pada suhu 370C selama 1x24 jam 

10) Mengamati ada tidaknya zona bening pada daerah sekitar paper 

disc.  
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11) Mengukur zona hambat ekstrak daun putri malu terhadap 

pertumbuhan bakteri Neisseria gonorroeae. 

3. Pasca Analitik 

a. Pencatatan Hasil Penelitian  

Pencatatan hasil penelitian merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan dengan pencatatan suatu aktifitas dalam bentuk tulisan baik 

di ketik maupun di tulis tangan atau dalam bentuk grafik atau gambar 

dari hasil pengukuran atau pengamatan yang telah dilakukan.  

Pencatatan hasil penelitian ditentukan dengan rumus : 

DV−DC + (DH−DC) 

2 

Keterangan : 

DV : Diameter Vertikal  

DH : Diameter Horizontal  

DC : Diameter Cakram  

 Nilai diameter zona hambat dianalisis secar deskriptif 

berdasarkan kategori respon hambat antibiotik Siprofloksasin : 

1) Zona hambat dalam batas resisten  : ≤ 27 mm 

2) Zona hambat dalam batas intermediate : 28-40 mm 

3) Zona hambat dalam batas sensitif   : ≥ 41 mm (CLSI, 2016). 

b.  Dokumentasi Hasil Penelitian  

Kegiatan pengambilan hasil dalam bentuk foto atau gambar 

dari hasil pengukuran, pengamatan, pengambilan sampel dan lain lain 

yang berhubungan dengan hasil penelitian mulai dari pra analitik, 

analitik sampai pasca analitik. 

H. Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang 

diperoleh langsung dari hasil Uji Efektivitas Ekstrak Daun Putri Malu 

(Mimosa pudica Linn) Dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri 

Neisserria gonorrhoeae dengan Metode Kirby Bauer di Laboratorium 
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Mikrobiologi Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes 

Kemenkes Kendari. 

2. Data Sekunder   

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian 

terdahulu, buku-buku yang dipublikasikan kemudian dijadikan landasan 

teoritis dalam penulisan proposal penelitian ini. 

I. Pengelolahan Data 

Pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dikerjakan 

melalui beberapa proses dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan data (editing) bertujuan untuk meneliti data yang telah 

diperoleh dari pengukuran dengan cara memeriksa kelengkapan dan 

konsistensi data yang ada.  

2. Mentabulasi (tabulating) tabulasibertujuan untuk mengelompokan data 

kedalam suatu data tertentu menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan 

tujuan penelitian.  

J. Analisis Data 

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu metode 

deskriptif berdasarkan kategori efektif atau tidak efektif ekstrak daun putri 

malu (Mimosa pudica Lin) terhadap pertumbuhan bakteri Neisseria 

gonorrhoeae. Dilanjutkan dengan Analisis data dari penentuan hasil 

penelitian dengan menggunakan rumus zona hambat.  

Adapun rumus zona hambat adalah  sebagai berikut:  

DV – DC + (DH - DC) 

2 

Keterangan : 

DV : Diameter Vertikal 

DH : Diameter Horizontal 

DC : Diameter Cakram 

K. Penyajian Data 

Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel kemudian dinarasikan. 
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