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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratories, dengan 

menggunakan desain One-Shot Case Study yaitu desain penelitian dengan 

perlakuan terhadap variabel independen. Dalam penelitian ini kelompok yang 

diberi perlakuan berupa sari dan beluntas (Pluchea indica L) dengan 

konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%,  dan  100% (sugiyono, 2011).  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

a. Tempat pengambilan bahan uji Di Jln. Ahmad Nasution Lorong 

Sepakat  

b. Tempat Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi 

Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes 

Kendari.  

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei -29 Mei 2020.  

C. Bahan Uji  

 Bahan uji dari penelitian ini adalah daun beluntas (Pluchea               

indica L). Daun beluntas (Pluchea indica L) yang digunakan adalah daun 

muda, dipetik secara manual dan dicuci lalu ditiriskan dan ditimbang 

sebanyak 510 gram dengan timbangan digital kemudian di potong-potong lalu 

kemudian di tumbuk dan di saring dengan kertas saring. Sehingga diharapkan 

mendapatkan air perasan daun beluntas (Pluchea indica L) sebanyak 150 ml 

dan dimasukan dalam erlenmeyer kemudian sari daun beluntas (Pluchea 

indica L) Dibuat 5 variasi konsentrasi yaitu pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 

80%, dan 100% yang akan di uji terhadap pertumbuhan jamur Candida 

albicans.  

D. Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data pada penelitian kali ini mengunakan data 

primer yaitu daun beluntas (Pluchea indica L) yang telah dipilih sebagai 
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bahan penelitian dibawa ke Leboratorium Jurusan Teknpologi Laboratorium 

Medis, kemudian dilakukan uji daya hambat sari daun beluntas (Pluchea indica 

L) terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans dengan menggunakan biakan 

murni jamur Candida albicans yang diawali dengan penanganan daun beluntas 

(Pluchea indica L) telebih dahulu dilakukanya pengenceran dengan konsentrasi 

20%, 40%, 60%, 80%,  dan  100%. selanjutnya Uji Daya Hambat dan Penentuan 

Konsentrasi Hambat Minimum kemudian dilakukan pengamatan secara 

langsung daya hambat petumbuhan jamur Candida albicans pada media Potato 

Dextrose Agar (PDA) 

E. Prosedur Penelitian  

1. Pra analitik  

a. Persiapan sampel : daun beluntas (Pluchea indica L) 

b. Metode : Uji Difusi Kertas Cakram (paper disk) 

c. Prinsip : piringan yang berisikan agen antimikroba diletakkan pada media 

agar yang telah diinokulasi mikroorganisme yang akan berdifusi pada 

media agar tersebuut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan 

pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan 

Media Agar.  

d. Persiapan alat dan bahan  

1. Alat  

a. Autoclave  

b. Ball Filler 

c. Batang Pengaduk  

d. Mortal dan alu  

e. Botol Semprot 

f. Cawan Porselin  

g. Corong 

h. Erlenmeyer  

i. Gelas Kimia  

j. Gelas Ukur   

k. Inkubator  
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l. Jangka sorong 

m. Hot plet  

n.  Ose  

o. Kertas Saring 

p. Lampu Spiritus  

q. Neraca Digital 

r. Pinset 

s. Pipet Tetes  

t. Pipet Ukur   

u. Rak Tabung  

v. Sendok Tanduk  

w. Tabung Reaksi  

x. Drygalski 

2. Bahan  

a. Aluminium foil   

b. Antibiotik ketoconazole  

c. Aquadest 

d. Biakan murni Candida albicans 

e. daun beluntas (Pluchea Indica L) 

f. Kertas label 

g. Kertas saring  

h. Media Potato Dextrose Agar (PDA) 

i. NaCl 0,9 % 

j.  Paper disc Blank 

k. Kapas  

l. Kertas ph 

e. Sterilisasi Alat dan Bahan  

  Alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca sebelum 

digunakan harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan setelah itu 

di bungkus dengan kertas HVS lalu dimasukan ke dalam Autoklafsuhu 
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121 
0
C selama 15 menit pada tekanan 1 atm setelah selesai di dinginkan 

dan disimpan ditempat yang telah disiapkan.  

f. Pembuatan MediaPotato Dextrose Agar (PDA) 

  Proses pembuatan Media Potato Dextrose Agar (PDA) adalah 

sebagai berikut : 

1) Ditimbang  media Potato Dextrose Agar (PDA) 8,5 gram dengan 

mengunakan neraca analitik  

2) Dipindahkan mediaPotato Dextrose Agar (PDA) ke dalam 

erlenmeyer, lalu ditambahkan aquades sebanyak 220  ml dan diaduk 

dengan menggunakan batang pengaduk  

3) Dihomogenkan larutan dengan bantuan pemanasan diatas lampu 

spirtus sambil di goyang-goyangkan  

4) Pemanasan tidak boleh sampai mendidih (pelarutan harus sempurna 

sehingga tidak ada kristal yang tersisa). 

5)  Dicek pH larutan sesuai petunjuk media (pH = 5,6 ± 0,2) pada suhu 

25°C  

6)  Ditambahkan NaOH 0,01N jika pH larutan kurang basa dan 

ditambahkan HCl 0,01 N jika pH larutan kurang asam.    

7) Disterilisasi menggunakan autoklaf ±121°C (1 atm) selama ±15 

menit.  

8) Dikeluarkan larutan dari autoklaf, saat suhu rendah (20 
0
C) dan 

tekanan telah turun (dilihat indikator autoklaf).   

9)  Dituangkan ke cawan petri steril yang telah disediakan sebanyak 10 

cawan petri. 

10)  Dibiarkan media pada petri disk membeku dengan sempurna.    

11) Dibungkus dengan kertas HVS media yang telah membeku. 

12) Dimasukkan media ke dalam kulkas dengan posisi petri disk terbalik 

pada suhu 18 
0
C 
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g. Pembuatan ketoconazole (kontrol Positif) 

  ketoconazole dibuat konsentrasi 2% dengan cara menimbang 

0,02  gram ketoconazole kemudian dilarutkan dengan akuades steril 

sebanyak 1 ml sambil di aduk dengan menggunakan batang pengaduk 

sampai larut sehingga diperoleh konsentrasi 2%. 

h. Pembuatan sari daun beluntas (Pluchea indica L) 

  Adapun prosese pembuatan sari daun beluntas (Pluchea       

indica L) adalah sebagai berikut:   

1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan  

2. Diambil daun beluntas (Pluchea indica L) diperkirakan sebanyak 

diinginkan.  

3. Dicucui  daun beluntas (Pluchea indica L) lalu di tiriskan  

4. Ditimbang 510 gram daun beluntas (Pluchea indica L)  

5. Kemudian daun beluntas (Pluchea indica L)ditumbuk hinga halus  

6. Disaring dengan mengunakan kertas saring sampai cairan terpisah, 

sehinga  diperoleh larutan uji sebanyak 150 ml   

7. Ditampung pada gelas beaker steril dan ditutup  

8. Diperoleh sari daun beluntas 100% tanpa ada penambahan larutan 

lain.      

 Langkah berikutnya sari daun beluntas (Pluchea          indica 

L) dibuat dalam 5 variasi konsentrasi yaitu pada variasi konsentrasi 

20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Volume sari daun beluntas (Pluchea 

indica L) yang diambil dihitung dengan rumus pengenceran sebagai 

berikut: 

Rumus pengenceran:  

 

 

  (Purwiyanto, 2013) 

 

 

 

V1 . M1 = V2 . M2 
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 Keterangan : 

V1  :  Volume Larutan Stok  

M1  :  Konsentrasi Larutan Stok  

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 

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

sebagai berikut : 

1) Konsentrasi 20% yaitu 10 mL sari dan ditambahkan 40 mL aquadest   

kemudian dihomogenkan.  

2) Konsentrasi 40% yaitu 20 mL sari dan ditambahkan 30 mL aquadest   

kemudian dihomogenkan.  

3) Konsentrasi 60% yaitu 30 mL sari dan ditambahkan 20 mL aquadest   

kemudian dihomogenkan.  

4) Konsentrasi 80% yaitu 40 mL sari dan ditambahkan 10 mL aquadest   

kemudian dihomogenkan.  

5) Konsentrasi 100% yaitu memipet 50 mL sari kemudian 

dihomogenkan.  

3. Analitik 

 Uji daya hambat sari daun beluntas (Pluchea indica L) terhadap jamur 

Candida albicans: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan  

2. Disiapkan cawan petri yang suda disterilkan  

3. Disiapkan biakan murni jamur Candida albicans 

4. Pembuatan suspensi dengan cara mengambil biakan murni jamur 

Candida albicans menggunakan ose steril, selanjutnya dimasukan 
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kedalam tabung reaksi yang berisikan NaCl 0,9% sebanyak 3 ml  

kemudian dihomogenkan 

5. Dipipet suspense jamur sebanyak 0,1 ml lalu di masukan kedalam 

masing-masing media Potato Dextrose Agar (PDA) yang suda di 

sediakan lalu diratakan dengan mengunakan Drygalski. Pengerjaan harus 

dilakukan didekat lampu spirtus yang tujuanya agar menghindari 

terjadinya konteminasi 

6. Diambil kertas cakram yang sudah direndam sari daun beluntas (Pluchea 

indica L) dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% lalu 

diletakan diatas media Potato Dextrose Agar (PDA) menggunakan pinset 

steril. Sebelumnya media Potato Dextrose Agar (PDA) suda diberi label 

sesuai dengan masing-masing konsentrasinya.  

7. Dimasukan kertas cakram yang suda di rendam dengan anti biotik 

ketoconazole  sebagai kontrol positif  (+) lalu diletakan pada permukaan 

media Potato Dextrose Agar (PDA) 

8. Dibungkus cawan petri dengan mengunakan kertas, lalu diberi label dan 

diinkubasi pada suhu 28
0
C selama 3x24 jam.  

9. Diamati ada atau tidaknya zona hambatan (wilayah jernih) yang  

terbentuk di sekitar kertas cakram 

4. 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 ditentuakn dengan cara: 

Gambar penentuan zona hambat  
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Gambar 3.1: Rumus penentuan zona hambat 

Keterangan: 

AB : Diameter Horizontal 

CD : Diameter Vertikal 

b. Dokumentasi hasil penelitian  

  Suatu kegiatan pengambilan hasil penelitian baik 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. 

c. Pelaporan hasil penelitian  

   Kegiatan melaporkan hasil penelitian setelah dilakukan 

pengukuran dan pengamatan, hasil penelitian tersebut  dilaporkan 

berdasarkan hasil pengukuran yang dijadikan sebagai hasil penelitian.  

1) Efektif ditandai dengan sari daun beluntas (Pluchea indica L) dapat 

menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans jika diameter 

zona hambatnya ≥ 18 mm.  

2) Tidak efektif ditandai dengan sari daun beluntas (Pluchea     indica 

L) tidak dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans 

jika diameter zona hambatnya ≤ 12 mm.  
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Nilai diameter zona hambat dianalisis berdasarkan ketegori respon 

hambatnya yaitu : 

Resisten  :≤12 mm 

Intermediet  : 13-17mm 

Sensitive  : ≥ 18 mm (CLSI, 2012) 

F. Jenis Data 

a. Data primer  

 Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung 

dari hasil pengujian daya hambat sari daun beluntas (Pluchea indica L) 

terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans di Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes 

Kendari. 

b. Data Sekunder   

 Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari beberapa data yang  

dikumpulkan dari hasil penelitian terdahulu dan dari buku-buku yang 

dipublikasikan kemudian dijadikan landasan teoritis dalam penulisan karya 

tulis ilmiah ini.  

G. Pengolahan Data  

  Pengolahan data yang di peroleh 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) Pengkodean data (coding) betujuan untuk memudahkan dalam menganalisa 

data dengan cara memberikan kode atau atribut pada data 

3)  Memasukkan data (entry) yang telah diperoleh untuk diolah 

menggunakankomputerisasi. 

4) Mentabulasi (tabulating) tabulasi merupakan lanjutan langkah coding untuk 

mengelompokan data kedalam suatu data tertentu menurut sifat-sifat yang 

dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.  
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H. Analisis Data  

  Pada penelitian ini dianalisa dengan metode deskriptif berdasarkan 

kategori respon hambat (Resisten) ≤12 mm, (Intermediet) 13 – 17 mm dan 

(Sensitive) ≥ 18 mm.  

I. Penyajian Data  

  Data yang tersedia dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

kemudian dinarasikan. 

 

 

 

 

 

 

 


