
BAB IV  

METODEOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini Adalah experimental laboratories, dengan 

menggunakan desain One-shot Case Study yaitu desain penelitian dengan 

perlakuan terhadap variabel independen (Sugiyono, 2011).  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian ini terhitung dari tangal 22 juni-3 juli 2020 

2. Tempat Penelitian dilaksanakan pada Laboratorium Mikrobiologi Jurusan 

Teknik Laboratorium Medis Poltekkes Kendari. Sedangkan tempat 

pengambilan sampel diambil dari Kecamatan Palangga. 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah akar Sambiloto tua (Andrographis paniculata 

Nees) yang diambil dari Kecamatan Palangga. Sedangkan objek penelitian 

adalah bakteri Staphylococcus aureus.  

D. Bahan Uji  

Bahan uji dari penelitian ini adalah akar tumbuhan Sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees), akar Sambiloto (Andrographis paniculata 

Nees), akar dicabut dan di pisahkan dari batang dan daun secara manual 

kemudian dicuci setelah itu ditimbang sebanyak 200 gram dengan timbangan 

digital kemudian dipotong-potong lalu kemudian rebus. Sehingga diharapkan 

mendapatkan air rebusan Sambiloto (Andrographis paniculata Nees) yang 

pekat sebanyak 150 mL dan dimasukan dalam erlenmeyer kemudian rebusan 

akar Sambiloto (Andrographis paniculata Nees) dibuat dalam 4 variasi 

konsentrasi yaitu pada konsentrasi konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 100% yang 

akan di uji terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. 

 

 



E. Prosedur Kerja  

Pada uji daya hambat rebusan akar tanaman sambiloto (Andrographis 

paniculata Nees) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada 

penelitian ini, yaitu 

1) Pra Analitik  

a. Persiapan Alat dan Bahan : 

Alat : 

 Neraca Digital, cawan porselin, Sendok Tanduk, tabung reaksi, 

Erlenmeyer, rak tabung, Batang Pengaduk, kawat ose, Pipet Ukur, 

pinset, Ball Filler, botol semprot, Gelas Ukur, blender, Lampu 

Spiritus, kertas saring, Kaki Tiga, pipet tetes, Kawat Kasa, 

mistar/penggaris, Inkubator, corong, Autoclave, gelas kimia. 

Bahan : 

Rebusan akar sambiloto (Andrographis paniculata Nees), 

Antibiotik Amoxicilin, Paper disc Blank, Media Nutrien Agar (NA), 

Aquadest , Kertas Saring, Kertas label, Aluminium Foil, Biakan murni 

Staphylococcus aureus, pembanding konsentrasi rebusan akar 

tanaman sambiloto. 

b. Sterilisasi Alat Penelitian  

Alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca yang memiliki 

tingkat keakuratan tinggi sebelum digunakan harus terlebih dahulu 

dicuci, lalu dikeringkan dan dibungkus dengan kertas HVS dan 

dimasukan ke dalam oven dengan suhu 1210C selama 15 menit. Untuk 

alat-alat gelas atau kaca yaang tidak dapat dikeringkan dalam oven 

disterilisasikan kedalam autoclave setelah selesai disterilisasikan 

dikeluarkan dari autoclave lalu dinginkan dan disimpan ditempat yang 

telah disiapkan. 

a. Pembuatan Media Nutrient Agar (NA)  

Sebanyak 2 gram Nutrien Agar (NA) dilarutkan kedalam 100 

mL aquadest lalu dihomogenkan dengan cara dipanaskan diatas lampu 

spiritus atau dipanaskan diatas waterbath dengan suhu 1000 atm selama 



5 menit atau sampai bubuk media telah larut dalam aquadest setelah 

homogen sterilisasikan media dengan dimasukan dalam autoclave 

dengan suhu 1210C selama 15 menit setelah disterilisasikan selanjutnya 

dituang pada masing-masing plat lalu di dinginkan dan simpan didalam 

kulkas.   

b. Pembuatan Suspensi Bakteri Uji. 

Pembuatan suspensi bakteri yaitu bakteri uji yang akan 

digunakan diambil dari koloni bakteri dengan menggunakan kawat ose  

bulat steril kemudian disuspensikan kedalam dalam 2 mL NaCl 0,9% 

dalam tabung reaksi yang steril dan dihomogenkan sesuai standar Mc. 

Farland 0,5 yang ditandai dengan terbentuknya kekeruhan setelah 

disuspensikan 

c. Pembuatan Antibiotik Amoxicilin (Kontrol Positif).  

Amoxicilin 500 mg dibuat konsentrasi 5% dengan cara 

antibiotik amoxicilin di hancurkant terlebih dahulu menjadi bubuk 

setelah itu ditimbang sebanyak 0,5 gram Amoxicilin kemudian 

dilarutkan dengan aquadest steril sebanyak 5 mL sehingga diperoleh 

konsentrasi 5%. 

d. Pembuatan rebusan akar sambiloto (Andrographis paniculata Nees) 

Ditimbang 200 gram akar sambiloto (Andrographis paniculata 

Nees) yang sudah dicuci kemudian timbangan dengan menggunakan 

timbangan digital setelah itu drebus kedalam aquades 200 mL. 

Kemudian rebusan akar yang telah direbus tadi diambil sebanyak 150 

mL. Langkah berikutnya rebusan akar sambiloto (Andrographis 

paniculata Nees)  dibuat dalam 4 variasi konsentrasi yaitu pada variasi 

konsentrasi konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 100%. Volume rebusan 

akar sambiloto (Andrographis paniculata Nees)  yang diambil dihitung 

dengan rumus pengenceran sebagai berikut :  

Rumus Pengenceran :   

 

                                      (Purwiyanto, 2013) 

V1 . M1 = V2 . M2 



Keterangan :  

 V1  :  Volume Larutan Stok 

 M1  :  Konsentrasi Larutan Stok  

 V2   :  Volume Larutan Perlakuan 

 M2  :  Konsentrasi Larutan yang Diinginkan 

Berdasarkan rumus pengenceran, maka cara pembuatan  dibagi 

menjadi 4 macam yaitu konsentrasi  20%, 40%, 60% dan 100% adalah 

sebagai berikut :  

1). Konsentrasi 20% yaitu, rebusan akar tanaman  sambiloto dipipet   

sebanyak 2 ml, kemudian ditambahkan 8 ml aquadest lalu 

dihomogenkan 

Perhitungan konsentrasi 20% 

V1.M1 = V2.M2 

VI.100% = 10 ml.20% 

V1.100% = 200 

V1 = 200 : 100 

V1 = 2 ml 

2). Konsentrasi 40% yaitu rebusan akar tanaman  sambiloto dipipet 

sebanyak 4 ml, kemudian ditambahkan 6 ml aquadest lalu 

dihomogenkan. 

Perhitungan konsentrasi 40% 

V1.M1 = V2.M2 

VI.100% = 10 ml.40% 

V1.100% = 400 

V1 = 400 : 100 

V1 = 4 ml 

3). Konsentrasi 60% yaitu rebusan akar tanaman  sambiloto dipipet 

sebanyak 6 ml, kemudian ditambahkan  ml aquadest lalu 

dihomogenkan. 

 



Perhitungan konsentrasi 60% 

V1.M1 = V2.M2 

VI.100% = 10 ml.60% 

V1.100% = 600 

V1 = 600 : 100 

V1 = 6 ml 

4). Konsentrasi 100% yaitu rebuan akar tanaman ssambilotto dipipet  

sebanyak 10 mL lalu di homogenkaan. 

Perhitungan konsentrasi 100% 

V1.M1 = V2.M2 

VI.100% = 10 ml.100% 

V1.100% = 1000 

V1 = 1000 : 100 

V1 = 10 ml 

e. Prosedur pewarnaan gram 

1. Teteskan kristal violet sebagai pewarna utama pada preparat, 

usahakan semua ulasan terwarnai dan tunggu selama kurang lebih 1 

menit. Bilas dengan akuades mengalir 

2. Teteskan iodin , dan tunggu kurang lebih 2 menit. Bilas dengan 

akuades mengalir 

3. Bilas dengan alkohol 95%, setetes demi setetes selama 30 detik. 

Jangan sampai terlalu banyak (Overdecolorize).Bilas dengan 

akuades mengalir 

4. Teteskan safranin  dan tunggu selama kurang lebih 30 detik. Bilas 

dengan akuades mengalir 

Hal-hal yang perlu diperhatikan selama pewarnaan gram adalah sebagai 

berikut: 

          Fase yang paling kritis pada tahapan diatas adalah tahap dekolorisasi 

yang mengakibatkan iodin lepas dari sel. Pemberian alkohol 95% jangan 

sampai berlebihan yang akan menyebabkan overdecolorization sehingga 

sel gram positif tampak seperti gram negatif. Namun juga jangan sampai 



terlalu sedikit dalam penetesan alkohol 95% yang akan 

menyebabkan underdecolorization dan tidak akan melarutkan iodin secara 

sempurna sehingga sel gram negatif seperti gram positif. 

Preparasi pewarnaan gram terbaik adalah megguanakan kultur muda 

yang tidak lebih dari 24 jam. umur kultur akan mempengaruhi kemampuan 

sel menyerap warna utama kristal violet, khususnya pada gram positif. 

mungkin akan menampakkan gram variabel yaitu satu jenis sel, sebagian 

berwarna ungu dan sebagian berwarna merah karena pengaruh umur. 

Walaupun ada beberapa spesies yang memang bersifat gram variabel seperti 

pada genus Acinobacter dan Arthrobacter 

 

2)  Analitik   

1. Uji Daya Hambat sambiloto (Andrographis paniculata Nees) Terhadap 

Bakteri Uji 

Tujuan    : Untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari rebusan akar 

sambiloto (Andrographis paniculata Nees) diujikan 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus.   

Metode   : Metode Difusi Agar (Disk Diffusion Method) dari Kirby-  

Bauer.  

 Cawan petri yang telah disterilkan disimpan diatas meja, 

media Nutrient Agar (NA) yang telah memadat dipanaskan terlebih 

dahulu dengan  menggunakan lampu spiritus sampai media Nutrient 

Agar (NA) mencair setelah itu  media Nutrient Agar (NA) dituang 

kedalam cawan petri yang telah disiapkan  dan disterilkan lalu tunggu 

sampai media memadat kemudian dilakukan suspensi bakteri 

Staphylococcus aureus dengan NaCl. Setelah media Nutrient Agar 

(NA) memadat maka ambil suspensi bakteri sebanyak 0,1 mL lalu di 

sebar dipermukaan media Nutrient Agar (NA) dengan menggunakan 

drigelski selanjutnya  ambil paper disc dan dicelupkan di dalam rebusan 

akar sambiloto (Andrographis paniculata Nees) pada masing-masing 

konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 100%  dengan menggunakan pinset 



lalu disimpan diatas permukaan media Nutrient Agar (NA) dan dilabeli 

dengan menggunakan kertas label. Kemudian dibuatkan kontrol positif 

dengan menggunakan antibiotik, lalu paper disc dicelupkan di dalam 

antibiotik sebagai kontrol positif dan ditanam diatas permukaan media 

Nutrient Agar (NA) dan diinkubasi selama 1x24 jam dengan  suhu 

370C. Jika terbentuk daerah bening di sekitar paper disc itu menunjukan 

daerah zona hambat.  

3) Pasca Analitik 

a. Pencatatan Hasil Penelitian  

   Pencatatan hasil penelitian adalah merupakan suatu hasil 

penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan pencatatan aktifitas 

baik dalam bentuk tulisan yang di ketik maupun di tulis tangan atau 

dalam berbentuk 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 

b. Dokumentasi Hasil Penelitian 

  Salah satu kegiatan pengambilan hasil penelitian baik yaitu, 

dalam bentuk foto atau gambar yang telah diperoleh dari hasil 

pengukuran, pengamatan, pengambilan sampel dan lain lain  serta yang 

berhubungan dengan hasil penelitian mulai dari pra analitik, analitik 

sampai pasca analitik 

c. Pelaporan Hasil Penelitian.  

   Pelaporan hasil penelitian adalah merupakan kegiatan 

melaporkan hasil penelitian setelah melakukan pengukuran dan 



pengamatan, hasil penelitian harus dilaporkan berdasarkan hasil 

pengukuran yang telah dijadikan sebagai hasil penelitian 

 

F. Analisis Data  

   Analisis data dari penentuan hasil penelitian dengan menggunakan 

rumus zona hambat. Adapun rumus zona hambat yang digunakan adalah  

sebagai berikut:  

DV− DC + (DH − DC) 

     2 

Keterangan :   

DV : Diameter Vertikal  

DH : Diameter Horizontal  

DC : Diameter Cakram 

 

G. Pengolahan Data  

   Pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

dikerjakan melalui beberapa proses dengan tahapan sebagai berikut :  

1. Pengkodean data (coding) betujuan untuk memudahkan dalam 

menganalisa data dengan cara memberikan kode atau atribut pada data.  

2. Mentabulasi (tabulating) tabulasi merupakan lanjutan langkah coding 

untuk mengelompokan data kedalam suatu data tertentu menurut sifat-

sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

H.  Penyajian Data  

Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian dijelaskan 

dalam bentuk narasi. 


