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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. JenisPenelitian 

Jenis penelitian adalah eksperimental laboratory, yaitu suatu desain 

penelitian dengan perlakuan terhadap variable dependent yang diikuti 

dengan pengamatan atau pengukuran terhadap variable independent. 

Pengujian menggunakan sari daun kersen dengan varian konsentrasi 20%, 

40%, 60%, 80% dan 100%. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan 

Teknologi Laboratorium Medik. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 - 25 Juni 2020. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah daun kersen. Objek penelitian ini adalah 

bakteri Staphylococcus aureus yang disuspensikan dengan NaCl 0,9 %. 

D. Bahan Uji 

Bahan uji dari penelitian ini adalah daun kersen (Muntingiacalabura 

Linn).Daun kersen yang digunakan adalah daun yang tua. Daun dipetik 

secara manual dan ditimbang sebanyak 500 gram dengan timbangan 

digital kemudian ditumbuk dan disaring dengan kertas saring, sari yang 

didapatkan kemudian dibuat dalam beberapa konsentrasi, masing-masing 

10 ml yang akan di ujikan terhadap bakteri Staphylococcus aureus.  

E. InstrumenPenelitian 

1. Alat 

Tabung reaksi, Oven, Neraca analitik, Cawan petri, Cawan 

porselin, Gelas kimia, Sendok tanduk, Gelas ukur, Autoclave, 
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Jarum ose, Lampu spiritus, Drigla sky, Spoit 1 cc, Pinset, Jangka 

sorong, Batang pengaduk, Erlenmeyer, Incubator, Corong, Pisau, 

Asbes, dan Pipet ukur. 

2. Bahan 

Sari daun kersen, Aluminium foil, Suspensi Staphylococcus 

aureus, Nacl, Kertas label, Kertas pH, Media Nutrient Agar (NA), 

Paper disk, Aqudest, Kertas saring, Kapas, dan Amoxcilin. 

F. Prosedur Penelitian 

1. Pra analitik 

a. Persiapan sampel: Daun kersen 

b. Metode: Difusi agar 

c. Prinsip: Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada 

media agar yang telah ditanami mikroorganisme akan berdifusi 

pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya 

hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba 

pada permukaan media agar. 

d. Persiapan alat dan bahan: 

Alat:  

Tabung reaksi, oven, neraca analitik, cawan petri, cawan 

porselin, gelas kimia, sendok tanduk, gelas ukur, autoclave, jarum 

ose, lampu spiritus, drigl sky, spoit 1 cc, pinset, mistar, batang 

pengaduk, erlenmeyer, incubator, corong, pisau, kaki tiga, asbes, 

pipet ukur. 

Bahan: 

Daun kersen, aluminium foil, suspense Staphylococcus 

aureus, NaCl, kertas label, kertas pH, media Nutrient Agar (NA), 

Paper disk, aqudest, kertas saring, kapas, amoxcilin. 
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e. Sterilisasi alat penelitian 

Disterilkan dalam oven untuk alat-alat yang terbuat dari kaca 

atau logam yang memiliki tingkat skala atau keakuratan tinggi 

dengan suhu 160-180°C selama 1 jam. Dan sterilkan alat-alat yang 

terbuat dari kaca yang memiliki tingkat keakuratan atau plastic 

dalam autoclave dengan suhu 121°C selama 15 menit. 

f. Pembuatan media Nutrient Agar (NA) 

1) Ditimbang media Nutrient agar (NA) sebanyak 2,8 gram. 

2) Dipindahkan serbuk Nutrient agar (NA) kegelas beaker, lalu 

ditambahkan aquadest sebanyak 140 ml, dipindahkan kedalam 

Erlenmeyer. 

3) Homogenkan larutan dengan bantuan pemanasan dan 

pengadukan. 

4) Pelarutan tidak boleh sampai mendidih (pelarutan harus 

sempurna sehingga tidak ada Kristal yang tersisa). 

5) Di cek pH larutan sesuai dengan petunjuk media (Ph= 7,2 ± 

0,2). 

6) Mensterilkan media menggunakan autoclave dalam suhu 121oC 

dalamwaktu 15 menit. 

7) Dituangkan kedalam cawan petri steril yang telah disediakan. 

8) Biarkan media pada cawan petri membeku dengan sempurna. 

9) Dimasukkan kedalam incubator (±37°C), selama ±24 jam 

untuk uji kualitas media, posisi cawan petri terbalik. 

g. Pembuatan sari daun kersen 

1) Ditimbang 500 gram daun kersen. 

2) Cuci daun kersen hingga bersih 

3) Ditumbuk daun kersen hingga halus. 

4) Diperas sari daun kersen  

5) Ditampung pada Erlenmeyer steril. 
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h. Pembuatan konsentrasi 

Berdasarkan perlakuan diatas, maka cara pembuatan sari dibagi 

menjadi 5  macam konsentrasi yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 

100%  sebagai berikut: 

RUMUS =   

(Purwiyanto, 20013) 

Keterangan 

VI : Volume larutan stok   

M1 : Konsentrasi larutan stok 

V2 : Volume larutan perlakuan 

M2 : Konsentrasi larutan yang diinginkan 

1) Konsentrasi 20% 

a.) Disiapkan alat dan bahan 

b.) Dibuat sari daun kersen 

c.) Perhitungan pembuatan sari: 

V1 . M1 = V2 . M2 

V1.100%= 10 ml. 20% 

V1 =  
200

100
 = 2 ml 

d.) Lalu dipipet sari daun kersen sebanyak 2 ml, kemudian ditambahkan 

aquadest sebanyak 8 ml. 

e.) Kemudian dihomogenkan lalu diberi label. 

2) Konsentrasi 40% 

a.) Disiapkan alat dan bahan 

b.) Dibuat sari daun kersen 

c.) Perhitungan pembuatan sari: 

 V1 . M1 = V2 . M2 

V1.100%= 10 ml. 40% 

V1 =  
400

100
 = 4 ml 

V1 . M2 = V2 . M1 
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d.) Lalu dipipet sari daun kersen sebanyak 4 ml, kemudian 

ditambahkan aquadest sebanyak 6 ml. 

e.) Kemudian dihomogenkan lalu diberi label. 

3) Konsentrasi 60% 

a.) Disiapkan alat dan bahan 

b.) Dibuat sari daun kersen 

c.) Perhitungan pembuatan sari: 

 V1 . M1 = V2 . M2 

V1.100%= 10 ml. 60% 

V1 =  
600

100
 = 6 ml 

d.) Lalu dipipet sari daun kersen sebanyak 6 ml, kemudian ditambahkan 

aquadest sebanyak 4 ml. 

e.) Kemudian dihomogenkan lalu diberi label. 

4) Konsentrasi 80% 

a.) Disiapkan alat dan bahan 

b.) Dibuat sari daun kersen 

c.) Perhitungan pembuatan sari: 

 V1 . M1 = V2 . M2 

V1.100%= 10 ml. 80% 

V1 =  
800

100
 = 8ml 

d.) Lalu dipipet sari daun kersen sebanyak 8 ml, kemudian ditambahkan 

aquadest sebanyak 2 ml. 

e.) Kemudian dihomogenkan lalu diberi label. 

5) Konsentrasi 100% 

a.) Disiapkan alat dan bahan 

b.) Dibuat sari daun kersen 

c.) Perhitungan pembuatan sari: 
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 V1 . M1 = V2 . M2 

V1.100%= 10 ml. 100% 

V1 =  
100

100
 = 10 ml 

d.) Lalu dipipet sari daun kersen sebanyak 10 ml 

e.) Kemudian dihomogenkan lalu diberi label. 

i. Pembuatan Antibiotic Amoxcilin (Control Positif) 

Amoxcilin 1 gr dilarutkan dengan aquadest sebanyak 9 ml. 

2. Analitik 

a. Siapkan biakan bakteri Staphylococcus aureus. 

b. Buat suspense bakteri dengan carain okulasi biakan pada NaCL 

0,9%. 

c. Tambahkan 0,1 mL suspense bakteri pada media NA dan di 

ratakan menggunakan drigal sky. 

d. Biarkan 5-10 menit agar biakan terdifusi kedalam media. 

e. Celupkan masing-masing Paper disk pada sari daun kersen pada 

masing-masing konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. 

f. Letakkan paper disk dengan pinset steril ditengah media NA  

g. Lakukan control positif dan negative. 

1) Control positif = media Nutrient agar + amoxcilin 

2) Control negative = media Nutrient agar + aquadest 

h. Bungkus cawan petri menggunakan kertas, lakukan inkubasi pada 

suhu 37oC selama 1x24 jam. 

i. Amati ada tidaknya zona bening pada daerah sekitar paper disk. 

3. Pasca analitik 

a. Pencatatan Hasil Penelitian 

Pencatatan hasil penelitian merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan dengan 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.  
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b. Dokumentasi hasil penelitian 

Kegiatan pengambilan hasil penelitian dalam bentuk foto atau 

gambar dari hasil pengamatan, pengambilan sampel dan lain-lain 

yang berkaitan dengan hasil penelitian dari pra analitik, analitik, 

dan pasca analitik. 

G. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan uji daya hambat 

sari daun kersen (Muntingia calabura Linn)  terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

H. Jenis Data  

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian Uji 

Daya Hambat Sari Daun Kersen (Muntingia calabura Linn) Terhadap 

Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus.  

2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari buku, jurnal – jurnal 

penelitian dan hasil penelitian terdahulu.  

I. Pengolahan 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 

diperoleh dari pengukuran dengan cara memeriksa kelengkapan dan 

konsistensi data yan ada.  

2. Pengkodean data (coding) yaitu memberikan kode pada data sehingga 

memudahkan dalam menganalisis data. 

3. Mentabulating (tabulating) yaitu mengelompokan data dalam bentuk 

tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian. 
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J. Analisis Data  

Pada penelitian ini dianalisa dengan metode deskriptif berdasarkan 

kategori respon hambat, resisten ≤ 12 mm, Intermediet 13-17  mm, 

Sensitive ≥ 18 mm.  

K. Penyajian Data 

Penyajian data pada penelitian ini adalah data yang telah diperoleh 

disajikan dalam bentuk gambar dan tabel lalu kemudian dinarasikan. 

 


	BAB IV
	METODE PENELITIAN
	RUMUS =
	V1 . M1 = V2 . M2
	V1 . M1 = V2 . M2 (1)
	V1 . M1 = V2 . M2 (2)
	V1 . M1 = V2 . M2 (3)
	V1 . M1 = V2 . M2 (4)

