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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian true experiment karena dalam jenis 

penelitian ini semua variabel yang mempengaruhi jalannya eksperimen dapat 

dikontrol oleh peneliti (Sugiono, 2017). Desain yang digunakan pada penelitian 

ini adalah desain Posttest-Only Group Design yaitu dengan mengukur zona 

hambat lima jenis sampel kombucha rosella dengan waktu fermentasi yang 

berbeda namun memiliki konsentrasi yang sama.  

Tabel 4  

Desain Penelitian Posttest only control design 

 Grup Variabel Terikat Post test 

R1 Eksperimen X O1 

R2 Kontrol - O2 

 

Keterangan : 

R1 Kelompok eksperimen yaitu kombucha rosella dengan konsentrasi 

100% dengan perbandingan waktu fermentasi yaitu hari ke-6, ke-8, 

ke-10, ke-12, ke-14 

R2 Kelompok kontrol yaitu aquadest sebagai kontrol negatif dan 

antibiotik Ciprofloxacin sebagai kontrol positif 

X Perlakuan 

O1 Pengukuran pertama yaitu diameter zona hambat pada kelompok 

perlakuan 

O2 Pengukuran kedua yaitu zona hambat pada kelompok kontrol 
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B. Alur Penelitian 

 

 

 

  Gambar 6.Kerangka Alur Penelitian 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Bakteriologi, Jurusan Teknologi 

Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Denpasar. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 

2022 

D. Populasi dan Sampel 

1. Sampel penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rosella yang 

dijadikan kombucha. Rosella yang digunakan merupakan bunga rosella kering 

yang didapatkan dari kelompok tani di daerah Denpasar sebanyak 250 gram 

dimana bagian yang diambil ialah kelopak bunga untuk dijadikan teh. Untuk 

kombucha menggunakan bibit kombucha dari inidhya kombucha di daerah 

Sesetan, Denpasar Selatan. 

2. Besar sampel 

Sampel yang digunakan adalah kombucha rosella yang telah 

difermentasi dan diambil sampel pada hari ke-6, ke-8, ke-10, ke-12 dan ke-14. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dimana perlakuan 

yang digunakan adalah hasil fermentasi teh kombucha rosella dengan 

konsentrasi yang sama namun hari fermentasi yang berbeda yaitu sampel hari 

ke-6, ke-8, ke-10, ke-12, ke-14, kontrol positif dan kontrol negatif. 

Menurut Hanafiah (2014), jumlah pengulangan suatu perlakuan 

tergantung dengan derajat ketelitian yang diinginkan oleh peneliti terhadap 
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hasil percobaan. Semakin banyak pengulangan yang dilakukan, maka derajat 

ketelitian pun semakin tinggi. 

Percobaan dilaboratorium dapat dilakukan cukup 3 kali pengulangan 

namun semakin banyak atau bertambah pengulangan maka akan semakin 

meningkat ketelitiannya (Sucipta, 2015). Pengulangan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah 3 kali pengulangan pada setiap variasi waktu dengan 

konsentrasi yang sama sehingga diperoleh 15 data perlakuan sampel dan 2 kali 

pengulangan kontrol sehingga diperoleh 4 data kontrol. Total data yang 

didapatkan sejumlah 19 data. 

3. Teknik pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling, dikarenakan sampel yang dipilih harus memenuhi 

kriteria-kriteria tertentu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peneliti 

(Sugiono, 2017). Rosella yang digunakan didapatkan dari kelompok tani di 

daerah Denpasar sebanyak 250 gram dimana bagian yang diambil ialah 

kelopak bunga untuk dijadikan teh. Untuk kombucha menggunakan bibit 

kombucha dari inidya kombucha di daerah Sesetan Denpasar Selatan. Seluruh 

proses yang dilakukan dengan dasar bahwa kandungan bahan berkhasiat 

sehingga hasil yang diharapkan maksimal.  

4. Unit analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah terbentuknya zona hambat 

sehingga diameter zona hambat yang dihasilkan dari kombucha rosella yang 

diperiksa yaitu kombucha rosella dengan lama fermentasi 6 hari, 8 hari, 10 hari, 

12 hari dan 14 hari terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 
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E. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca digital, neraca 

analitik (RADWAG AS220.R2), toples kaca, batang pengaduk, kompor gas, 

beaker glass (IWAKI TE-32), petri disk disposable (ONEMED), jangka 

sorong, hotplate (JISICO), magnetic stirrer, pipet ukur (IWAKI), ball pipet, 

tabung reaksi (IWAKI), rak tabung, ose, autoclave (TOMY SX-500), 

erlenmeyer (IWAKI), pipet tetes, inkubator (ESCO Isotherm), lampu spritus, 

Mc Farland densitometer (biosan DEN-1B),  Bio Safety Cabinet (BSC-1800 II 

B2-X), alat tulis 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rosella kering, 

SCOBY, gula, air mineral, blank disk (OXOID), bakteri Escherichia coli, 

larutan starter kombucha, aquadest, Media MHA (OXOID), cakram 

Ciprofloxacin (OXOID), larutan NaCl fisiologis 0,85%, alkohol 70%, lidi 

kapas steril, aluminium foil, standar Mc farland 0,5%, APD 

3. Prosedur kerja 

a. Pelaksanaan protokol kesehatan 

Sebelum melakukan preparasi sampel, digunakan Alat Pelindung Diri 

(APD) terlebih dahulu.Adapun APD yang digunakan yaitu masker, handscoon, 

haircap dan jas laboratorium. Setelah menggunakan APD yang lengkap 

dilakukan desinfeksi pada sekitar wilayah kerja.  
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b. Pembuatan teh kombucha rosella 

1) Rosella kering ditimbang sebanyak 250 gram untuk pembuatan teh rosella  

2) Rosella yang sudah siap dimasukan ke dalam 2500 ml air kemudian direbus 

hingga menjadi berwarna merah. 

3) 10 % gula dari volume total ditambahkan kedalam larutan teh rosella lalu 

diaduk hingga homogen lalu di tunggu hingga larutan dingin (suhu dibawah 

50˚C).  

4) Rosella yang sudah dingin dibagi kedalam 5 wadah yang berbeda sebanyak 

500ml per wadah lalu ditambahkan SCOBY dan 10% starter dari volume 

total per wadah lalu tutup dengan kasa.  

5) Setiap wadah yang diberikan label sesuai dengan hari fermentasi yaitu hari 

ke 6,8,10,12 dan 14 

6) Teh kombucha yang sudah diberi label difermentasi sesuai waktu yang 

ditentukan dan diambil sesuai jangka waktu yang sudah tertera pada label.  

c. Pembuatan suspensi bakteri 

1) Koloni bakteri Escherichia coli diambil satu sampai tiga ose dari biakan 

murni. 

2) Koloni bakteri dimasukan kedalam tabung yang telah diisi dengan larutan 

NaCl fisiologis 0,85% sebanyak 5ml. 

3) Suspensi dibandingkan dengan kekeruhan standar Mc Farland 0,5% 

4) Suspensi diukur dengan menggunkan Mc Farland densitometer. 

d. Pembuatan media MHA 

1) Pembuatan media MHA dilakukan dengan cara menimbang media sesuai 

kebutuhan 
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2) Kemudian ditambahkan aquadest sesuai volume yang dibutuhkan. Suspensi 

media di homogenkan dan dipanaskan diatas hotplate hingga mendidih.  

3) Kemudian media disterilkan dengan menggunakan autoklaf suhu 121°C 

tekanan 2 ATM selama 15 menit. Media yang sudah steril, disimpan di 

lemari pendingin untuk digunakan selanjutnya. 

e. Uji antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli 

1) Cakram disk kosong dijenuhkan dengan teh kombucha sesuai hari  

fermentasi, lalu diletakkan pada plate kosong 

2) Lidi kapas steril yang telah disiapkan selanjutnya dicelupkan kedalam 

suspensi bakteri yang telah disiapkan, lalu diangkat dan diperas dengan 

menempelkan lidi kapas pada dinding tabung. 

3)  Selanjutnya bakteri diinokulasikan pada permukaan media MHA hingga 

merata di seluruh permukaan  media dan media ditutup kembali.  

4) Media yang telah diinokulasikan suspensi didiamkan selama 15 menit agar 

suspensi bakteri dapat meresap kedalam media. 

5) Cakram disk yang telah dijenuhkan dari masing-masing teh kombucha 

sesuai hari fermentasi ditempelkan pada media MHA yang telah diinokulasi 

dengan menggunakan pinset. Cakram yang telah ditempelkan pada 

permukaan media tidak boleh dipindah atau digeser. 

6) Kontrol positif dan kontrol negatif ditempelkan pada media MHA yang 

telah diinokulasi yang berbeda dengan media teh kombucha. 

7) Media yang telah ditempelkan cakram disk diinkubasi pada suhu 37oC 

selama 24 jam dengan posisi terbalik. 

f. Pelaporan hasil 
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Hasil dilaporkan dengan melihat dan mengukur zona hanbat yang 

terbentuk pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli dalam media MHA 

dengan menggunakan jangka sorong. Diameter zona hambat yang diukur 

merupakan daerah bening yang muncul disekitar cakram disk tidak ada 

pertumbuhan bakteri, pengukuran dilakukan dengan cara mengukur dari ujung 

satu ke ujung lainnya melalui tengah - tengah cakram. 

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian 

data primer dan data sekunder. Dimana data primer dari penelitian ini yaitu 

zona hambat yang terbentuk pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

dengan berbagai sampel dengan waktu fermentasi hari ke-6, ke-8, ke-10, ke-12 

dan ke-14. Data sekunder dari penelitian ini adalah referensi-referensi dari 

jurnal mengenai tabel kategori diameter zona hambat yang akan dibandingkan 

dengan diameter zona hambat yang dikumpulkan dari penelitian. 

2. Teknik pengumpulan data 

Data dikumpulkan melalui pemeriksaan laboratorium dengan cara 

mengukur diameter zona hambat menggunakan jangka sorong. Pengukuran 

dilakukan pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli yang terbentuk dari 

berbagai sampel yaitu hasil fermentasi hari ke-6, ke-8, ke-10, ke-12 dan ke-14 

dinyatakan dalam satuan milimeter (mm). 
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G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data diameter zona hambat diambil dari pengukuran zona hambat 

kombucha rosella terhadap bakteri Escherichia coli yang dinyatakan dalam 

satuan mm dan diuji perbedaan dan perbandingan hasil aktivitas 

antibakterinya.  

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif, dilakukan dengan uji statistik menggunakan bantuan perangkat 

lunak komputer. 

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

Wilk. 

b. Apabila data berdistribusi normal digunakan uji One Way Anova untuk 

mengetahui adanya perbedaan dari berbagai terhadap variasi waktu 

fermentasi kombucha rosella kombucha rosella terhadap zona hambat 

pertumbuhan Escherichia coli. 

c. Apabila data berdistribusi tidak normal digunakan uji Kruskal Wallis untuk 

mengetahui perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

terhadap variasi waktu fermentasi kombucha rosella 

d. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan zona hambat antara masing-

masing terhadap variasi waktu fermentasi kombucha rosella yang dapat 

menghambat pertumbuhan Escherichia coli digunakan uji Least Significant 

Deference (LSD). 
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H. Etika Penelitian 

  Prinsip etika yang diterapkan pada penelitian ini adalah beneficence 

yaitu prinsip untuk memberi manfaat kepada orang lain,bukan untuk 

membahayakan orang lain dan meminimalkan risiko dengan hasil penelitian 

terdahulu. 

  


