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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk 

mendiskripsikan atau menggambarakan fakta-fakta mengenai subjek atau objek 

penelitian secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan cross-sectional yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan, 

observasi atau pengumpulan data dalam waktu tertentu yang relatif pendek dan 

tempat tertentu secara bersamaan (Notoatmodjo, 2012). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Jurusan Analis 

Kesehatan, Poltekkes Denpasar. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret sampai Juli 2018. 

C. Sampel Penelitian 

1. Besar Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber 

spesimen yang dikoleksi oleh Laboratorium Bakteriologi Jurusan Analis 

Kesehatan, yaitu swab vagina (14 sampel), urin (10 sampel), dan swab rongga 

mulut (6 sampel). Jadi total sampel yang digunakan adalah 30 sampel. Menurut 

Sugiyono (2012), ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai dengan 500 sampel. Sebagai isolat kontrol dalam uji sensitifitas dengan 
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metode difusi cakram untuk C. albicans digunakan jamur C. albicans ATCC 10231 

dan untuk C. non-albicans digunakan Candida parapsilosis ATCC 22019 yang 

diperoleh dari laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik non probability sampling secara purposive sampling (Notoatmodjo, 2012). 

Pada teknik sampling ini, sampel yang dipilih didasarkan pertimbangan tertentu 

yang dibuat oleh peneliti. Sampel yang digunakan merupakan spesimen klinis yang 

dapat menyebabkan kandisiasis di vagina, rongga mulut, dan saluran urogenital. 

Sampel-sampel tersebut merupakan sumber yang umumnya digunakan untuk 

mengisolasi jamur Candida. 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Data yang digunakan yaitu data primer. Data primer yang dikumpulkan pada 

penelitian ini adalah hasil isolasi dan pengukuran diameter zona hambat minimum 

antifungi flukonazol terhadap pertumbuhan C. albicans dan C. non-albicans. 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan 

pemeriksaan laboratorium mengenai isolasi dan identifikasi jamur serta pengukuran 

zona hambat minimum yang dihasilkan oleh antifungi flukonazol terhadap 

pertumbuhan jamur C. albicans dan C. non-albicans. Data zona hambat minimum 

yang didapatkan kemudian digunakan untuk menentukan sensitifitas jamur yang 

diuji berdasarkan ketentuan The Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). 
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3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1) Alat tulis, untuk mencatat hasil pemeriksaan. 

2) Kamera, untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian. 

3) Alat dan bahan untuk uji sensitifitas jamur terhadap antifungi. 

E. Alat, Bahan, dan Prosedur Kerja 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan antara lain adalah : 1 buah pinset, 2 buah jarum ose, 

2 buah api bunsen, 1 buah neraca analitik (Merk Radwag), 1 buah Penggaris/jangka 

sorong, 10 buah tabung reaksi merek Pyrex volume 15 mL, 30 buah petridish, 3 

buah gelas beaker merek Iwaki volume 500 mL, 30 lidi kapas steril, 3 buah batang 

pengaduk, 3 buah erlen meyer 500 mL merek Duran, dan 1 buah gelas ukur merek 

Pyrex volume 500 mL, 1 set densitomer/Standar Mc Farland 0.5 (Merk Biosan), 1 

set inkubator merek ESCO Isotherm (spesifikasi: volume 110 L), 1 set autoclave 

merek TOMY ES-215, 1 buah mikroskop binokuler (Merk Olympus), 1 set 

Biological Safety Cabinet (BSC) kelas II merek Biobase. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan antara lain: isolat jamur C. albicans, C. non-albicans, 

media Saboraud Dextrose Agar/SDA (Oxoid), kloramfenikol, media Muller Hinton 

Agar atau MHA (Oxoid), medium transport stuart (Oxoid), glukosa (oxoid), 

Methylen Blue Dye (Merck KGaA), Lactophenol Cotton Blue, serum, disk 

flukonazol 25 μg (Oxoid), tabel standar interpretasi zona hambat (CLSI, 2004), 

NaCL 0.9%, aquades steril, kertas pH, kapas berlemak, aluminium foil, kertas label. 
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3. Prosedur Kerja 

a. Pembuatan Media Saboraud Dextrose Agar (SDA) 

Prosedur kerja pembuatan media SDA dilakukan berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari kemasan medium yang dikeluarkan oleh manufaktur dengan 

modifikasi di laboratorium. Langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut: 

1) Disiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. 

2) Ditimbang serbuk media SDA sesuai volume yang dibuat. 

Rumus :  

Ket :  

V1 = volume yang tertera pada etiket kemasan/media (mL)  

V2 = Volume media yang akan dibuat 

W1 = Berat media yang tertera pada kemasan (g) 

W2 = Berat media yang akan ditimbang (g) 

3) Dipindahkan serbuk media SDA ke beaker glass 

4) Ditambahkan aquadest sebanyak X mL, kemudian dipindahkan ke erlenmeyer, 

dihomogenkan media dengan bantuan pemanasan dan pengaduk. 

5) Dicek pH media sesuai petunjuk pH (pH = 5,6±0,2) pada suhu 25oC. 

6) Ditambah NaOH 0,01 N jika pH media asam dan ditambahkan HCl 0,01 N jika 

pH media basa. 

7) Disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121oC selama 15 menit. 

8) Dikeluarkan media setelah proses sterilisasi selesai. 

9) Dibiarkan larutan hingga suhu ± 50oC kemudian ditambahkan kloramfenikol 

hingga konsentrasi mencapai 0,5 mg/mL 
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10) Dihomogenkan media yang telah berisi antibiotik, kemudian dituang kedalam 

petridish steril. 

11) Dibiarkan media sampai membeku dengan sempurna. 

12) Disimpan pada suhu 4-80C 

b. Pembuatan Media Muller Hinton Agar (MHA) + 2% Glukosa + 0.5 μg/mL 
Metilen Blue 

Pembuatan media MHA yang mengandung 2% glukosa + 0,5 μg/mL 

metilen blue untuk uji sensitivitas jamur Candida berdasarkan prosedur yang 

direkomendasikan oleh CLSI (2004) dengan modifikasi di laboratorium. Adapun 

langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut : 

1) Media MHA dipreparasi berdasarkan petunjuk manufaktur yang terdapat 

dalam etiket medium 

2) Dilarutkan 0,1 g metilen blue ke dalam 20 mL aquades dan diipanaskan 

perlahan agar larut, digunakan sebagai stok larutan. 

3) Ditambahkan 100 μl/liter larutan tersebut pada suspensi agar MHA 

4) Ditambahkan 20 g/liter glukosa pada suspensi agar MHA 

5) Dipanaskan larutan media hingga larut sempurna 

6) Disterilisasi larutan media menggunakan autoclave pada suhu 1210C selama 

15 menit. 

7) Dikeluarkan larutan media setelah proses sterilisasi selesai. 

8) Dibiarkan larutan media hingga suhu ± 500C  

9) Dituang larutan media kedalam petridish stegril hingga ketebalan mencapai 4 

mm 

10) Dibiarkan media sampai membeku dengan sempurna. 

11) Disimpan pada suhu 4-80C 
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c. Kultur dan Identifikasi Jamur C. albicans dan C. non-albicans 

Prosedur kultur dan identifikasi jamur Candida berdasarkan Raju & Rajappa 

(2011) dengan modifikasi di laboratorium. Adapun langkah-langkah kerjanya 

adalah sebagai berikut:  

1) Disiapkan media SDA dan media transport yang berisi spesimen jamur 

2) Dibuat hapusan dari spesimen pada permukaan media SDA 

3) Distreak dengan metode empat kuadran menggunakan jarum ose 

4) Diinkubasi pada suhu 37oC, 24-48 jam 

5) Diidentifikasi koloni jamur yang tumbuh pada media SDA 

6) Dibuat sedian basah dengan pewarna Lactophenol Cotton Blue 

7) Diamati dibawah mikroskop (perbesaran 40x) untuk melihat ada tidaknya 

blastopora, pseudohifa, dan klamidospora 

8) Dilakukan uji germ tube: 

a) diambil 1-2 ose koloni jamur, dimasukkan ke ependorf yang berisi 0.5 mL 

serum. 

b) diinkubasi pada suhu 37oC selama 2-2,5 jam   

c) dibuat sediaan langsung pada objek glass 

d) diamati di bawah mikroskop (perbesaran 40x) untuk melihat pembentukan 

germ tube 

9) Disubkultur isolat Candida yang telah teridentifikasi pada media SDA 

10) Diinkubasi pada suhu 37o C, selama 24-72 jam 

11) Dibuat stok kuman dan disimpan pada suhu 4oC 
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d. Uji Sensitifitas Jamur C. albicans dan C. non-albicans dengan Metode 
Difusi Cakram 

Uji Sensitifitas Jamur C. albicans dan C. non-albicans terhadap flukonazol 

dikerjakan berdasarkan prosedur yang direkomendasikan oleh CLSI (2004) dengan 

modifikasi yaitu sebagai berikut : 

1) Disiapkan biakan jamur yang berusia 24 jam 

2) Dibuat suspensi jamur dengan cara mengambil koloni dari biakan 

menggunakan ose kemudian dicampurkan dalam tabung reaksi yang berisi 

garam fisiologis (NaCl 0,9%) 

3) Dibuat sampai kepadatan sel pada suspensi mencapai 0.5 McFarland, diukur 

dengan Densitometer 

4) Dicelupkan cotton swab steril ke suspensi jamur tersebut dengan cara menekan 

dan memutar cotton swab pada dinding tabung sebanyak dua kali 

5) Diusapkan cotton swab yang telah berisi suspensi jamur secara merata pada 

permukaan media MHA + 2% Glukosa + 0.5 μg/mL metilen blue, dibiarkan 

mengering selama 4-5 menit 

6) Diletakkan disk antifungi flukonazol (25 μg) pada permukaan lempeng media 

dengan menggunakan pinset 

7) Diinkubasi 37oC, selama 24-48 jam 

8) Diamati zona hambat yang terbentuk di sekitar disk antifungi flukonazol. 

9) Diukur diameter zona hambat dengan jangka sorong 

10)  Dikerjakan duplo 

e. Pelaporan Hasil 

1) Diameter zona hambat pertumbuhan yang terbentuk diukur menggunakan 

penggaris/jangka sorong dan dinyatakan dalam satuan mm. 
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2) Diameter zona hambat pertumbuhan yang diukur merupakan zona jernih 

disekitar disk flukonazol, diukur dari ujung satu ke ujung lain melalui tengah-

tengah cakram disk. 

3) Diameter zona hambat yang terukur dibandingkan dengan tabel CLSI (2004) 

kemudian dikategorikan sebagai resisten, intermediet, dan sensitif. 
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4. Skema Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Skema Kerja Isolasi dan Uji Sensitifitas C. albicans dan C. non-

albicans terhadap Flukonazol 
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F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data yang diperoleh dari hasil isolasi dan uji sensitifitas C. albicans dan 

C. non-albicans diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian dibahas 

secara naratif. 

2. Analisis data 

Data dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dengan 

mendeskripsikan hasil isolasi dan uji sensitifitas Candida albicans dan Candida 

non-albicans yang diperoleh. Data numerik yang diperoleh terlebih dahulu 

dirata-ratakan (mean) kemudian dibandingkan dengan standar sensitivitas The 

Clinical Laboratory & Standard Institute (CLSI) antara lain resisten (R), 

intermediet (I), dan sensitif (S). Jumlah masing-masing hasil tersebut dinyatakan 

dalam bentuk presentase (%). 


