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BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Eksperimental Laboratories dengan

rancangan shot case study. Subjek dibagi atas dua kelompok yaitu kelompok

perlakuan dan kelompok control. Subjek penelitian ini adalah nyamuk dewasa

Aedes sp.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian telah di laksanakan pada bulan Januari-Juni 2020.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah pemasangan

ovitrap di kampus Politeknik Kesehatan Kendari untuk mendapatkan

nyamuk Aedes sp, Tahap kedua pemasangan ovitrap diluar kampus, dan

tahap ketiga yaitu uji daya tolak terhadap nyamuk Aedes sp yang

dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Laboratorium

Medis Poltekkes Kemenkes Kendari.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah nyamuk Aedes sp yang diperoleh dari hasil

pemasangan ovitrap.

D. Bahan uji

Bahan uji yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buah cengkeh

kering (Syzygium aromaticum) kemudian ditimbang buah cengkeh keing

sebanyak 500 gram lalu ditambahkan aquadest 100 ml, kemudian dilakukan

sortasi basah yang bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-

bahan asing lain dengan cara pencucian atau perajangan setelah itu dimasukan

kedalam panci kemudian setedipanaskan diatas kompo sampai mendidih

kemudian disaring dengan menggunakan kain bersih kering buah cengkeh

dihaluskan dengan blender, kemudian dibuat larutan infusa buah cengkeh

dengan ditimbang 500 gram ditambahkan aquadest 100 mL, dipanaskan diatas

kompor sampai mendidih kemudian disaring dengan menggunakan kain flannel
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sampei volume 150 mL, lalu infusa buah cengkeh dimasukan kedalam gelas

kimia dibuat dalam 5 variasi konsentrasi yaitu pada konsentrasi 10%, 20%,

30%, 40%, dan 50%. yang akan diujikan terhadap nyamuk Aedes sp.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari buku dan jurnal

penelitian yang merupakan data sekunder.

F. Prosedur Penelitian

1. Pra analitik

a. Persiapan sampel : Buah cengkeh kering

b. Metode : Infusa

c. Prinsip : Repellant semprot yang mengandung insektisida alami dari

bahan baku tumbuhan buah cengkeh untuk mengekstrasi yang berasal

dari bahan-bahan beracun yang dapat mematikan serangga (nyamuk).

d. Persiapan alat dan bahan

1) Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Ovitrap, Timbangan

digital, Kertas saring, pipet tetes, pipet ukur, Gelas kimia, Gelas

ukur, Batang pengaduk, Botol semprot, Panci, Corong,Nampan

plastik, Kandang uji, Talenan, Bender

2) Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu buah cengkeh

kering (Syzygium aromaticum), nyamuk dewasa Aedes sp, air

keran, aquadest, kertas saring, tissue, Kertas label.

e. Pemasangan Ovitrap (Mardihosodo. 2003)

1. Kegiatan mengumpulkan telur nyamuk Aedes sp

menggunakan perangkap telur (ovitrap).

2. Pemasangan Ovitrap di lakukan di lingkungan Kampus

Politeknik Kesehatan kendari.

3. Ovitrap di luar ruangan dipasang di tempat yang tidak terkena

sinar matahari langsung dan air hujan.
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4. Lama pemasangan ovitrap selama 1 minggu dan dilakukan

hanya satu kali selama penelitian di masing-masing lokasi.

5. Ovitrap kemudian dibawah ke laboratorium Mikrobiolog

iJurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes

Kendari.

6. Hasil rearing nyamuk Aedes spyang diambil di Laboratorium

dari hasil pemesangan ovitrap.

f. Pembuatan Simplisia buah cengkeh

Pembuatan simplisa menurut (Ditjen POM,1985 : 2-15) adalah sebagai

berikut :

a) Buah cengkeh yang akan digunakan adalah buah cengkeh

kering

b) Lakukan sortasi basah yang bertujuan untuk memisahkan

kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lain dengan cara

pencucian atau peranjangan.

g. Pembuatan  infusa buah cengkeh

Menurut formakepo indonesia (1995) pembuatan infusa buah cengkeh

adalah sebagai berikut :

a) Di timbang buah cengkeh kering sebanyak 500 gram

b) Kemudian dimasukan kedalam panci buah cengkeh kering dan

ditambahkan 100 mlaquadest lalu diaduk.

c) Kemudian panaskan diatas kompor hingga mendidh lalu

diangkat

d) Di tiriskan menggunakan kain bersih, kemudian di blender

hingga halus.

e) Kemudian peras sari cengkeh menggunakan saringan plastik,

lalu disaring kembali menggunakan kertas saring dan dibuat

berbagai varian konsentrasi infusa buah cengkeh kering 10%,

20%, 30%, 40%, dan 50%. Volume infusa (syzygium

aromaticum) diambil dihitung dengan rumus pengenceran

sebagai berikut:
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(Purwiyanto,2013)

Keterangan :

V1 : Volume Larutan Stok

M1 : Konsentrasi Larutan Stok

V2 : Volume Larutan Perlakuan

M2 : Konsentrasi Larutan Yang Diinginkan

Berdasarkan rumus diatas maka perlakuan untuk

pengenceran konsentrasi buah cengkeh dapat dihitung dengan

rumus tersebut :

1. Pembuatan infusa buah cengkeh dengan konsentrasi 10%

VI x 100% = 50 mL x 10%

VI = 50  mL x 10%

100%

= 5 mL

2. Pembuatan infusa buah cengkeh dengan konsentrasi 20%

VI x 100% = 50 mL x 20%

VI = 50  mL x 20%

100%

=10 mL

3. Pembuatan infusa buah cengkeh dengan konsentrasi 30%

VI x 100% = 50 mL x 30%

VI = 50  mL x 30%

100%

= 15 mL

4. Pembuatan infusa buah cengkeh dengan konsentrasi 40%

VI x 100% = 50 mL x 40%

V1.M1 = V2.M2
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VI = 50  mL x 40%

100%

= 20 mL

5. Pembuatan infusa buah cengkeh dengan konsentrasi 50%

VI x 100% = 50 mL x 50%

VI = 50  mL x 0%

100%

= 25 mL.

Berdasarkan rumus pengenceran, maka cara pembuatan

infusum dibagi menjadi 5 macam konsentrasi dan tiap-tiap

konsentrasi berjumlah 50 mL yaitu pada konsentrasi 10%,

20%, 30%, 40%, dan 50% adalah sebagai berikut :

a. Konsentrasi 10% yaitu 10 mL infusacengkeh dan ditambahkan

40 mL aquadest kemudian dihomogenkan.

b. Konsentrasi 20% yaitu 15 mL infusa cengkeh dan

ditambahakan 35 mL aquadest  kemudian dihomogenkan.

c. Konsentrasi 30% yaitu 20 mL infusacengkeh dan ditambahkan

30 mL aquadest kemudian dihomogenkan.

d. Konsentrasi 40%  yaitu 15mL infusa cengkeh dan ditambahkan

35 mL aquadest kemudian dihomogenkan.

e. Konsentrasi 50% yaitu 25 infusa cengkeh mL dan

ditambahkan 25 mL aquadest kemudian dihomogenkan.

2. Analitik

a. Kolonisasi larva Aedes sp (Murdihusodo. 2003)

1) Ovitrap yang berisi telur nyamuk Aedes sp dimasukan dalam

nampan plastik yang berisi air.

2) Dibiarkan selama 1-2 hari sampai menetas menjadi larva.

3) larva di kembangkan sampai stadium instar III (3-4 hari).
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4) Bila instar IV dimasukkan dalam sangkar nyamuk di biarkan

sampai dewasa.

b. Pengujian repellant semprot terhadap Aedes sp

1) Siapkan alat dan bahan

2) Setelah tercampur, siap dilakukan pengujiandengan cara

disemprotkan pada lengan kiri relawan.

3) Untuk kontrol negatif tidak disemprotkan apa-apa pada

lengan relawan.

4) Kandang uji disiapakan sebanyak 5, pastikan bersih dan

bebas insektisida.

5) Nyamuk Aedes sp disiapakan sebanyak 25 ekor lalu

dimasukan kedalam kandang uji.

6) Dengan lengan kiri disemprot dengan bahan repellant. Dan

lengan kanan sebagai kontrol negatif tidak disemprotkan

apa-apa.

7) Jumlah nyamuk yang hinggap pada lengan kanan dihitung

dan dicatat. Setelah nyamuk hinggap tercatat, lengan

digoyangkan agar nyamuk tersebut terbang dan tidak

menghisap darah. Dan nyamuk yang hinggap pada lengan

kiri dihitung dan dicatat juga dan dengan perlakuan yang

sama lengan digoyangkan agar nyamuk tersebut terbang dan

tidak menghisap darah.

8) Setelah disemprotkan dengan infusa buah cengkeh dengan

berbagai konsentrasi yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%.

9) Setelah itu di biarkan selama 20 detik. Dalam 20 detik ini

akan dipastikan bahwa nyamuk yang hinggap > 10 untuk

memulai  pengujian.

10) Kemudian di lakukan perhitungan persentase daya tolak

nyamuk Aedes sp.
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3. Pasca Analitik

a. Efektif : Bila terdapat daya tolak infusa buah cengkeh terhadap

nyamuk Aedes sp.

b. Tidak efektif : Tidak ada daya tolak infusa buah cengkeh terhadap

nyamuk Aedes sp.

G. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

1. Data primer yakni diambil dari efektivitas buah cengkeh (Syzygium

aromaticum) terhadap jumlah larva yang mati selama 24 jam pada setiap

konsentrasi buah cengkeh (Syzygium aromaticum). Data yang dikumpulkan

dicatat dalam bentuk tabel.

2. Data sekunder yaitu data dari sumber-sumber penelitian yang relevan, baik

yang diperoleh melalui buku, bahan kuliah, dan informasi– informasi yang

ada kaitannya dengan penelitian ini dijadikan sebagai landasan teoritis

dalam penulisan karya tulis.

H. 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. Mentabulating (tabulating) tabulasi merupakan lanjutan langkah coding

untuk mengelompokan data kedalam suatu data tertentu menurut sifat-sifat

yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

I. Analisis Data

Untuk mengetahui jumlah mortalitas akibat uji efektivitas infusa buah

cengkeh sebagai repellant semprot Aedes sp, dapat di hitung menggunakan

rumus presentase kematian nyamuk dewasa sebagai berikut:

% Daya tolak nyamuk = X 100%

(Magdalena,et al, 2019).
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Keterangan :

K = Banyaknya nyamuk yang hinggap pada lengan kontrol

P = Banyaknya nyamuk yang hinggap pada lengan perlakuan

J. Penyajian Data

Data hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk tabel kemudian

dinarasikan sehingga diperoleh hasil analisis efektifitas infusabuah cengkeh

dalam membunuh nyamuk dewasa Aedes sp.


