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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dengan rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu (One-Shot Case Study) yang bertujuan untuk memberikan treatment atau 

perlakuan (intervensi) pada kelompok eksperimen dilakukan observasi dari hasil 

yang sudah didapat (Sugiyono, 2017). Bentuk rancangan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 5. 

 

 

Gambar 5 Rancangan penelitian One-Shot Case Stud, Sugiyono, 2017. 

 

X : Treatment yang diberikan (variabel independen), variabel independen yang 

dimaksud merupakan berbagai variasi konsentrasi kombinasi ekstrak daun 

legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil menggunakan konsentrasi 

15%, 20%, 30%, 45% dan 60%. 

0 : Observasi (variabel dependen) yaitu diameter zona hambat yang terbentuk 

terhadap bakteri propionibacterium acnes. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bakteriologi, Jurusan Teknologi 

Laboratorium Medis, Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. 

 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai April 2020.  

X 0 
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C. Sampel Penelitian 

1. Sampel penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi ekstrak daun 

legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil yang diperoleh dari daun tanaman 

legundi dengan kriteria daun legundi berwarna hijau, tidak berlubang, daun yang 

digunakan yaitu dari tangkai ketiga sampai ketujuh dari pucuk, sedangkan untuk 

virgin coconut oil menggunakan produk dari KWT Bali Cocos Tabanan. 

 

2. Besar sampel penetilian 

Sampel yang digunakan adalah kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia 

L.) dan virgin coconut oil. Terdapat berbagai vasiasi konsentrasi yaitu 15%, 20%, 

30%, 45%, dan 60% dengan pengulangan. Menurut Hanafiah (2014), jumlah 

pengulangan suatu perlakuan tergantung pada derajat ketelitian yang diinginkan 

oleh peneliti terhadap hasil percobaan. Semakin banyak jumlah pengulangan yang 

dilakukan, maka derajat ketelitian juga semakin tinggi. Syarat minimal jumlah 

pengulangan yang bisa dilakukan untuk percobaan laboratorium dapat ditentukan 

dengan rumus Federer berikut (Hanafiah,2014): 

(   ) (   )     

Keterangan: 

t = jumlah kelompok perlakuan (5 perlakuan variasi kosentrasi) 

n= jumlah ulangan 

(n-1) (5-1) ≥ 15 → 4 (n-1) ≥ 15 → n ≥ 4,75 → n = 5 

Berdasarkan perhitungan tersebut dalam memenuhi syarat jumlah sampel, 

maka jumlah pengulangan minimal yang diperlukan adalah 5 kali pengulangan. 
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Penelitian ini jumlah sampel sudah memenuhi syarat, dimana terdapat 5 kelompok 

perlakuan, jumlah pengulangan yang dilakukan adalah 4 kali pengulangan karena 

terdapat beberapa faktor yang kurang mendukung. 

3. Unit analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat yang 

dihasilkan dari berbagai konsentrasi kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia 

L.) dan virgin coconut oil dengan menggunakan konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% 

dan 60% terhadap pertumbuhan propionibacterium acnes. Seri konsentrasi 

tersebut digunakan untuk mendapatkan konsentrasi paling kuat yang dapat 

menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes. 

 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Pisau (1 buah), pipet ukur Iwaki 1 ml (1 buah), pipet ukur iwaki 10 ml (1 buah), 

ball pipet  ( 1 buah), gelas ukur iwaki 1000 ml (1 buah), gelas ukur iwaki 50 ml (1 

buah), spritus (1 buah), ose (1 buah), pinset (1 buah),  petridisk steril (15 buah), 

tabung reaksi pyrex (1 buah), beaker glass pyrex 50 ml (1 buah), beaker glass 500 

ml (1 buah), erlenmeyer iwaki 1000 ml (1 buah),  kasa steril (1 buah), mikropipet 

20µl-1000µl (secorex), tip (20 buah), blender Philips (1 buah), neraca analitik 

radwag (1 buah), Mc Farldan densitometer biosan (1 buah), incubator escos (1 

buah), autoclave tomy sx-500 (1 buah), evaporator (1 buah), biosafety cabinet 

biobase ( 1 buah), oven (1 buah). 

 

 

 



58 
 

2. Bahan 

Daun Legundi, Etanol, VCO (Virgin Coconut Oil) KWT Bali Cocos, Aquadest, 

Aluminium foil, Kertas Saring, Cakram disk kosong oxoid, Bakteri 

Propionibacterium acne ATCC 11827, Antibiotik Amoxicillin, Media Natrium 

Agar, Media Mueller Hinton Agar, Media Trypticase Soy Broth, Tween 80. 
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E. Kerangka Kerja dan Prosedur Kerja 

1. Kerangka kerja uji aktivitas antibakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6 Kerangka Kerja Uji Aktivitas Antibakteri 

Keterangan Gambar: 

Berdasarkan kerangka kerja diatas, suspensi Propionibacterium acnes 0,5% Mc 

Farldan yang telah dibuat ditanam dengan merata pada media Mueller Hinton 

Agar. Cakram disk yang berisi kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) 

Ditanam pada media 

Mueller Histon Agar 

Cakram yang berisi 

kombinasi ekstrak daun 

legundi dan virgin coconut 

oil dengan konsentrasi 15%, 

20%, 30%, 45%  dan 60% 

Cakram yang berisi virgin 

coconut oil sebagai 

kontrol penelitian 

Antibiotik amoxicillin 

sebagai kontrol kerja 

Inkubasi pada suhu 37
O
C 

selama 24 jam 

Diukur diameter zona hambat 

pertumbuhan Propionibacterium Acnes 

Daya hambat bakteri yang 

terdapat pada media MHA 

Katagori diameter zona 

hambat yang terbentuk 

Propionibacterium acnes 

Adanya perbedaan 

aktivitas antibakteri 
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dan virgin coconut oil berbagai vasiasi konsentrasi yaitu 15%, 20%, 30%, 45%, 

dan 60%. Virgin Coconut Oil sebagai kontrol penelitian dan antibiotik amoxicillin 

sebagai kontrol kerja diletakkan pada media Mueller Hinton Agar bersama dengan 

cakram lainnya. Kemudian diinkubasi di pada suhu 37
o
C selama 24 jam. Diameter 

zona hambat yang terdapat atau terlihat disekitar cakram disk, mengkatagorikan 

diameter zona hambat yang terbentuk dan dilihat ada perbedaan diameter zona 

hambat di berbagai variasi konsentrasi. 

 

2. Prosedur kerja 

a. Teknik Pengambilan Sampel 

1) Memilih lokasi untuk pengambilan sampel daun legundi yang akan digunakan. 

2) Daun legundi dipetik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

3) Pengambilan sampel diambil pada saat pagi sampai siang hari, sampel diambil 

secara langsung tanpa menggunakan alat khusus (Dwinatari dan Murti. 2015). 

b. Pembuatan Simplisia 

1) Daun legundi dipetik dari tangkai ketiga sampai ketujuh dan dipilih sesuai 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel dicari dan diperoleh 

hingga 1,5 kg. 

2) Daun yang sudah dipetik kemudian dibersihkan dari kotoran dengan cara 

dicuci pada air yang mengalir. Daun legundi ditiriskan untuk menghilangkan 

sisa air setelah dicuci. 

4) Daun legundi dipotong menjadi bagian yang kecil dan ditimbang terlebih 

dahulu. 
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5) Daun legundi dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa dijemur 

langsung dibawah sinar matahari selama 7 hari dan dilakukan pengovenan 

(selama 8 jam per hari) dengan suhu 40
o
C untuk memaksimalkan pengeringan. 

6) Dilakukan proses sortasi kering pada daun legundi yang sudah kering, 

kemudian ditimbang dan didapatkan berat dari daun legundi yang sudah 

kering 500 gram. 

7) Daun legundi dihancurkan dengan cara diblender untuk menjadi serbuk 

simplisia (Yulianti, 2011). 

8) Serbuk dari daun legundi diayak untuk mendapatkan simplisia yang lebih 

halus (serbuk halus). 

9) Serbuk simplisia ditimbang dan diuji kadar airnya (jika kadar air ≥ 10%, maka 

simplisia dioven kembali). Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam 

menghitung kadar air pada simplisia. 

  ( )  
     

     
       

Keterangan :  

KA: Kadar air (%)  

M1: Bobot cawan (g)  

M2: Bobot cawan + simplisia sebelum dioven (g)  

M3: Bobot cawan + simplisia setelah dioven (g) (Apriyani, 2014) 

c. Maserasi 

1) Simplisia daun legundi ditimbang sebanyak 150 gram dan ditambahkan 1000 

ml etanol dimasukan kedalam erlenmeyer dan ditutup rapat menggunakan 

aluminium foil. 
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2) Maserasi dilakukan selama 7 hari (dilakukan pengadukan menggunakan 

magnetic stirer selama 6 jam per hari).  

3) Setelah 7 hari, simplisia dan pelarut di saring menggunakan kertas saring 

untuk mendapatkan filtratnya. Filtrat tersebut disimpan dan dilakukan 

remaserasi pada residu yang sama (Juliansyah dan Paotonan, 2017). 

4) Setelah proses maserasi selesai, filtrat maserasi dan filtrat remaserasi digabung 

untuk melakukan pemekatan (evaporasi). 

d. Evaporasi Filtrat 

1) Filtrat dituang kedalam labu penampung pada alat evaporator. 

2) Proses evaporasi dilakukan dengan suhu pada waterbath 60
o
C. 

3) Hasil ekstrak dari evaporasi kemudian ditampung pada wadah yang telah 

diketahui beratnya. Kemudian ekstrak ditimbang untuk mengetahui berat 

bersih ekstrak yang didapatkan dari evaporasi (Panantya, 2013). 

4) Rendemen yang didapat dari ekstrak legundi yaitu 8,85%. 

e. Pembuatan varian kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin 

coconut oil dengan konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% dan 60%. 

Pembuatan variasi konsentrasi kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) 

dan virgin coconut oil dan ditambahkan dengan Tween 80 sebanyak 0,6 ml untuk 

mencampurkan kedua bahan tersebut. Berikut merupakan rumus yang digunakan 

dalam pembuatan konsentrasi antara ekstrak dengan VCO 

  
 

 
 

  

     
       

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dicari massa ekstrak daun legundi dan 

massa virgin coconut oil yang akan digunakan dalam pembuatan konsentrasi 15%, 
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20%, 30%, 45% dan 60% yang dibuat dalam 5 gram massa campuran yang 

disajikan pada tabel 7. 

Tabel 7 

Variasi Konsentrasi  

NO Konsentrasi Ekstrak 

% 

B1 (gram) 

ekstrak 

B2 (gram) VCO 

1. 15 % 0,75 gram 4,25 gram 

2. 20 % 1 gram 4 gram 

3. 30 % 1,5 gram 3,5 gram 

4. 45 % 2,25 gram 2,75 gram 

5. 60 % 3 gram 2 gram 

 

 

f. Tahan Pemeriksaan Uji Daya Hambat 

1) Koloni bakteri Propionibacterium acnes dari biakan murni diambil beberapa 

goresan menggunakan osse dan disuspensikan kedalam tabung reaksi yang 

berisi larutan NaCl 0,9% steril sampai diperoleh konsentrasi 0,5 MC Farldan. 

2) Kekeruhan suspensi bakteri dibaca dengan menggunakan MC Farldan 

densitometer. 0,5 MC Farldan setara dengan 1,5 × 10
8 

(Colony Forning Unit) 

CFU/ml. 

3) Lidi kapas steril dicelupkan kedalam suspensi bakteri Propionibacterium 

acnes 0,5 MC Farldan digoreskan pada media MHA hingga merata keseluruh 

permukaan media tersebut. 

4) Media MHA didiamkan selama 15 menit agar suspensi bakteri 

Propionibacterium acnes 0,5 MC Farldan tersebut meresap kedalam media. 

5) Setelah kering masing-masing cakram yang telah berisi konsentrasi dari 

kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil, 
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kontrol kerja dan kontrol penelitian diletakkan pada permukaan media MHA 

dengan jarak yang sama antara cakram satu dengan cakram lainnya. 

6) Media yang telah diletakkan cakram diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24 

jam dengan posisi petridisk kebalik (Kaseng, Muhlishah, dan Irawan. 2016). 

g. Pengukuran Hasil 

Media yang telah diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24 jam dilihat dan 

diamati zona hambat yang terdapat pada media MHA. Diameter zona hambat 

yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong dan atau penggaris, zona 

hambat yang diukur merupakan bagian bening disekitaran cakram dimana pada 

daerah itu tidak terdapat pertumbuhan bakteri. Diukur dari sisi datu ke sisi lainnya 

melalui ditengah-tengah cakram. 

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis 

penelitian data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2017). Jenis 

data primer pada penelitian ini yaitu diameter zona hambat yang terbentuk pada 

pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dengan berbagai variasi 

konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% dan 60%  kombinasi ekstrak daun legundi 

(Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil. Data sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Jenis data pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan referensi-referensi dari jurnal mengenai tabel katagori diameter 
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zona hambat yang akan dibandingkan dengan diameter zona hambat yang 

dikumpulkan dari data primer. 

 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui pemeriksaan 

laboratorium dengan cara pengukuran diameter zona hambat menggunakan alat 

berupa jangka sorong dan atau penggaris. Pengukuran ini dilakukan pada diameter 

zona hambat yang terbentuk pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes 

dengan berbagai konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% dan 60%  kombinasi ekstrak 

daun legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil. Hasil dari pengukuran 

diameter zona hambat yang terbentuk dari masing-masing konsentrasi kombinasi 

ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil dinyatakan dalam 

satuan millimeter (mm). 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data diameter zona hambat yang diambil dari pengukuran perbedaan daya 

hambat kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes yang dinyatakan dalam satuan mm 

(millimeter) diolah melalui bantuan aplikasi SPSS untuk menguji adanya 

perbedaan dan dibandingkan dengan aktivitas antibakterinya. 

 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, 

dilakukan dengan uji statistik menggunakan bantuan perangkat lunak komputer 
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yaitu dengan aplikasi SPSS. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, 

antara lain: 

a. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak normal digunakan uji 

kolmogorov smirnov. 

b. Untuk mengetahui perbedaan daya hambat kombinasi ekstrak daun legundi 

(Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil terhadap bakteri Propionibacterium 

acnes menggunakan konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% dan 60%  apabila data 

berdistribudi normal digunakan uji one way anova. 

c.  Untuk mengetahui perbedaan daya hambat kombinasi ekstrak daun legundi 

(Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil terhadap bakteri Propionibacterium 

acnes menggunakan konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% dan 60% apabila data 

berdistribudi tidak normal digunakan uji kruskal wallis. 

d. Untuk mengetahui perbedaan daya hambat kombinasi ekstrak daun legundi 

(Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil terhadap bakteri Propionibacterium 

acnes pada masing-masing konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% dan 60% apabila 

data berdistribudi normal digunakan uji Least Significant Deference (LSD). 

e. Untuk mengetahui perbedaan daya hambat kombinasi ekstrak daun legundi 

(Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil terhadap bakteri Propionibacterium 

acnes pada masing-masing konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% dan 60% apabila 

data berdistribudi tidak normal digunakan uji Mann-Whitney. 

 

 

 

 


