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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 variable independent (Sugiyono,2011). 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan pada tanggal 6 Juli sampai 8 Juli 2020. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi 

Laboratorium Medis Poltekke Kemenkes Kendari. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah daun mangrove (Avicennia marina)  

yang berwarna hijau tua dan kondisinya utuh. Sedangkan objek penelitian 

adalah bakteri Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes. 

D. Bahan Uji 

Bahan uji dari penelitian ini adalah tumbuhan mangrove (Avicennia 

marina) daun mangrove (Avicennia marina) yang digunakan adalah daun yang 

berwarna hijau tua, daun di petik secara manual,daun mangrove yang telah di 

pilih sebagai bahan penelitian dibawah di laboratorium jurusan teknologi 

laboratorium, daun di cuci lalu di keringkan dan di timbang sebanyak 500 gram 

menggunakan timbangan digital kemudian di gerus menggunakan mortar 

hingga halus di saring dengan kertas saring sehingga diharapkan mendapat sari 

perasan daun mangrove sebanyak 50 mL dan di masukkan ke dalam 

erlenmeyer kemudian sari daun mangrove dibuat dalam 5 konsentrasi yaitu 

20%, 40%, 60%, 80%  dan 100% yang akan di uji terhadap pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes. 
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E. Prosedur Kerja  

Prosedur kerja dari uji daya hambat sari daun mangrove (Avicennia 

Marina) terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Streptococcus 

pyogenes pada penelitian ini, yaitu: 

1. Pra 

2.  Analitik 

a) Persiapan sampel : Sari daun mangrove  

b) Metode   : Difusi agar (metode Kirby Bauer) 

c) Persiapan alat dan bahan  : 

1) Alat 

Alat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah autoclave, 

ball filler, batang pengaduk, botol semprot, cawan petri, cawan 

porselin, drygle sky, corong, erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, 

incubator, kawat ose,  kaki tiga, tabung reaksi, rak tabung reaksi, labu 

ukur, pipet ukur, waterbath, labu ukur, neraca analitik, bunsen, sendok 

tanduk, pinset, mistar/penggaris, pipet tetes, lampu spiritus, centengan 

(mortar) 

2) Bahan 

Bahan yang di gunakan pada penelitian ini adalah  sari daun 

mangrove, biakan murni bakteri Escherichia coli dan Streptococcus 

pyogenes, media Nutrient Agar (NA), aquades steril, paper disc, kertas 

saring,kertas label, aluminium foil, antibiotik kotrimoksazol dan  

antibiotik Amoxicilin. 

d) Sterilisasi Alat 

Alat-alat yang terbuat dari kaca atau logam, dan memiliki 

ketelitian tinggi atau memiliki skala di sterilisasi di dalam oven dengan 

suhu 180⁰C selama 24 jam, dan alat-alat yang terbuat dari kaca yang 

tidak memiliki skala di sterilkan dalam autoclave dengan suhu 121⁰C 

selama 15 menit. 
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e) Pembuatan Media Nutrient Agar (NA) 

Sebanyak 5,2 gram Nutrien Agar (NA) dilarutkan dalam 260 

mL aquadest lalu di homogenkan dengan cara dipanaskan diatas lampu 

spiritus hingga bubuk media larut dalam aquadest setelah homogen 

kemudian di ukur pH media yaitu pH 7 lalu di autoclave suhu 121⁰C 

selama 15 menit kemudian di dinginkan simpan didalam kulkas 

f) Pembuatan Suspensi Bakteri uji  

Diambil bakteri uji dengan menggunakan kawat ose steril dan di 

suspensikan dalam 2 mL Nacl 0,9% dalam tabung reaksi dan di 

homogenkan sesuai dengan standar Mc. Farland 0,5 yang di tandai 

dengan terbentuknya kekeruhan setelah di suspensikan. 

g) Pembuatan Antibiotik (Kontrol Positif ) 

Kontrol positif  yang digunakan untuk bakteri Escherichia coli 

adalah antibiotik kotrimoksazol sebanyak 1 gram  kemudian di larutkan 

dengan 9 mL aquadest steril. 

Kontrol positif untuk bakteri Streptococcus pyogenes adalah 

antibiotik Amoxicilin sebanyak 1 gram Amoxicilin kemudian di larutkan 

dengan aquadest steril sebanyak 9 mL  

h) Pembuatan Sari Daun Mangrove (Avicennia marina)  

Ditimbang daun mangrove sebanyak 500 gram menggunakan 

timbangan digital kemudian di gerus dan di peras dan di saring, sehingga 

di harapankan sari daun mangrove sebanyak 50 mL . Sari daun mangrove 

di buat dalam 4 konsentrasi yaitu pada variasi konsentrasi 20%, 40%, 

60%, 80% dan 100% . Volume sari daun mangrove yang di ambil sesuai 

dengan rumus pengenceran sebagai berikut : 

Rumus Pengenceran : 

 

 Keterangan : 

  V1 : Volume Larutan Stok 

VI.MI=V2.M2 
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M1 : Konsentrasi Larutan Stok 

V2 : Volume Larutan Perlakuan 

M2 : Konsentrasi Larutan Yang Diinginkan (Purwiyanto,2013) 

Berdasarkan rumus pengenceran, maka cara pembuatan sari di 

bagi menjadi 5 yaitu masing-masing konsentrasi berjumlah 50 mL yaitu 

pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% adalah sebagai berikut: 

1) Konsentrasi 20% yaitu 10 mL sari daun mangrove (Avicennia marina)  

dan di tambahkan 40 mL aquadest kemudian di homogenkan. 

2) Konsentrasi 40% yaitu 20 mL sari daun mangrove (Avicennia marina)  

dan di tambahkan 30 mL aquadest kemudian di homogenkan. 

3) Konsentrasi 60% yaitu 30 mL sari daun mangrove (Avicennia marina)  

dan di tambahkan 20 mL aquadest kemudian di homogenkan. 

4) Konsentrasi 80% yaitu 40 mL sari daun mangrove (Avicennia marina)  

dan di tambahkan 10 mL aquadest kemudian di homogenkan. 

5) Konsentrasi 100% yaitu 50 mL sari daun mangrove (Avicennia 

marina)   kemudian di homogenkan. 

3. Analitik  

Uji Daya Hambat Sari Daun Mangrove (Avicennia marina) 

Terhadap Pertumbuhan Bakteri Uji. 

Tujuan   : Untuk mengetahui aktivitas antibakteri sari daun 

Mangrove (Avicennia marina) diuji terhadap Escherichia 

coli dan Streptococcus pyogenes 

Metode   : Difusi agar (metode Kirby Bauer) 

1) Cawan petri yang telah di sterilkan di simpan di atas meja 

2) Lalu media Nutrient Agar di tuang kedalam cawan petri yang telah di 

siapkan dan di tunggu hingga memadat  

3) Kemudian di lakukan suspensi bakteri Escherichia coli dengan NaCl, 

dan suspensi bakteri Streptococcus pyogenes dengan NaCl sesuai 

dengan standar Mc Farland 
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4) Setelah media Nutrient Agar memadat maka di ambil suspensi bakteri 

secara aseptic sebanyak 0,1 mL lalu di sebar di permukaan media  

Nutrient Agar dengan menggunakan drygle sky 

5) Kemudian paper disc di celupkan di dalam sari daun mangrove 

(Avicennia marina) pada masing-masing konsentrasi 20%, 40%, 60%,  

80%, 100% dengan menggunakan pinset steril dan di letakkan di 

permukaan media Nutrient Agar  

6) Di berikan label pada masing-masing cawan petri menggunakan kertas 

label  

7) Kemudian di buat control positif dan negative dan di tanam di atas 

permukaan media Nutrient Agar  

8) Cawan petri di bungkus dengan kertas HVS, dan di inkubasi pada suhu 

37⁰C selama 1 x 24 jam. 

9) zona bening diamati pada daerah sekitar paper disc 

4. Pasca Analitik 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dijadikan sebagai hasil penelitian.  

 1. Positif (+) : Terbentuk zona hambat (daerah jernih) sekitar paper disc 

 2. Negatif (-) : Tidak terbentuk zona hambat (daerah jernih) sekitar paper 

disc 

 Nilai diameter dari zona hambat yang dianalisa secara deskriptif dapat di 

kategorikan menjadi : 

1) Resisten  :  ≤12 mm 

2) Intermediate  : 13-17 mm 

3) Sensitive  :  ≥18 mm (CLSI,2012). 

F. Analisis Data 

  Analisa data merupakan mengolah data yang bertujuan untuk 

menemukan hasil dari rumusan masalah dalam penelitian. Pada penelitian ini 

dianalisa dengan metode deskriptif berdasarkan kategori repon hambat, 

resisten ≤ 12mm, intermediet 13-17mm, Sensitive ≥18mm. 
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G. 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 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. 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 kemudian 

dijelaskan dalam bentuk narasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


