
BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang pada penelitian ini adalah metode eksperimental

laboratorium secara in vitro yang termasuk jenis penelitian true experimental

design, dengan menggunakan Post-test Only Control Group Design. Jenis

rancangan ini adalah memilih kelompok penelitian secara random, baik kelompok

perlakuan dan kelompok kontrol, setelah dilakukan pemilihan, kelompok perlakuan

diberikan intervensi sedangkan kelompok kontrol tidak dan kemudian di ukur untuk

membandingkan kedua kelompok. Metode yang digunakan adalah metode difusi

untuk menentukan akivitas antibakteri.

3.2 Bahan Penelitian

3.2.1    Bahan Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah bakteri Shigella

dysenteriae yang telah dikembangkan di Laboratorium Mikrobiologi Politeknik

Kesehatan Bandung.

3.2.2 Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah :

Biakan Shigella   dysenteriae koleksi Laboratorium Mikrobiologi Politeknik

Kesehatan Bandung.
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Kriteria Eksklusi

Kriteria Eksklusi pada penelitian ini adalah :

Biakan Bakteri Shigella dysenteriae yang terkontaminasi.

3.2.3    Teknik Pengambilan Sampel dan Jumlah Pengulangan

Besar sampel dan jumlah pengulangan dapat dihitung dengan menggunakan

Rumus Federer, yaitu :

(r-1) (t-1) ≥ 15

(r-1) (3-1) ≥ 15

2r-2 ≥ 15

2r ≥17

r ≥  9

Keterangan :

r = Jumlah sampel (pengulangan)

t = Banyaknya kelompok perlakuan

15 = Derajat kebebasan umum

Berdasarkan hasil perhitungan, bisa kita dapatkan hasil pengulangan sampel

yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 9 kali pengulangan. Dari hasil tersebut ,

maka jumlah kesuluruhan sampel yang digunakan sebanyak 9 x 3 = 27 sampel.
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3.2.4 Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas : Konsentrasi ekstrak aquades buah kurma Ajwa

2. Variabel terikat : Zona hambat pada biakan Shigella dysenteriae yang

diberi ekstrak aquades buah kurma varietas Ajwa,

nilai konsentrasi hambat dan bunuh minimum

ekstrak aquades buah kurma varietas Ajwa terhadap

biakan Shigella dysenteriae.

3. Variabel terkendali : Waktu inkubasi Shigella dysenteriae, media pertu-

mbuhan Shigella dysenteriae, suhu inkubasi,

sterilisasi alat, pencegahan kontaminasi dan jenis

buah kurma.

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

3.3.1    Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Pelarut aquades

2. Pelarut Dimethyl Sulfoxide (DMSO 100%)

3. Media Mueller Hinton Agar (MHA)

5. NaCl fisiologis 0,9%

6. H2SO4 1%

7. BaCl2 1%
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8. Biakan Shigella dysenteriae.

9. Buah Kurma (Phoenix Dactylifera) varietas Ajwa yang dibeli di Supermarket.

10. Ciprofloxacin

3.3.2 Alat Penelitian

a. Otoklaf;

b. Inkubator;

c. Cawan petri;

d. Mikropipet;

e. Jarum ose;

f. Pengaduk;

g. Pipet tetes;

h. Gelas beker;

i. Gelas ukur;

j. Tabung Erlenmeyer;

k. Aluminium foil;

l. Jangka sorong;

m. Rak tabung;

n. Timbangan;

o. Hand gloves;

p. Masker;

q. Blender;

r. Standar turbiditas McFarland 0,5.
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3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No Variabel
Definisi

operasional
Skala Ukur

Hasil

Ukur Skala

1 Ekstrak Buah kurma Konsentrasi 100% Nominal
aquades buah varietas Ajwa yang dalam pesen
kurma di blender dengan %
varietas Ajwa menggunakan

pelarut aquades
hingga didapatkan
ekstraknya

2 Efek
Antibakteri

Kemampuan suatu
zat untuk

Milimeter S : zona
hambat

Nominal

menghambat atau lebih
besar atau

sama
dengan
kontrol,

I :
perbedaan

zona
hambat
antara
kontrol
dan tes

membunuh
pertumbuhan
bakteri, yang dapat
dinilai melalui
penghitungan zona
hambat melalui area
bening yang
terbentuk di sekitar
kertas cakram pada
media kultur.

minimal 3
mm

R : tidak
terdapat

zona
hambat

3 Zona Hambat
bakteri

Mengitung diameter
zona hambat
disekitar cakram
dengan diukur oleh
jangka sorong

Diameter
dalam

milimeter

Numerik
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4 Konsentrasi
Hambat
Minimal

Konsentrasi ekstrak
aquades buah kurma
varietas Ajwa yang
dibutuhkan untuk
mengehambat bakteri
Shigella dysenteriae
menggunakan metode
dilusi. Dikatakan
sebagai KHM apabila
tidak menunjukan
kekeruhan pada
tabung reaksi.

Konsentrasi dalam
persen (%)

Numerik

5 Konsentrasi
Bunuh
Minimal

Konsentrasi ekstrak
aquades buah kurma
varietas Ajwa yang
dibutuhkan untuk
membunuh bakteri
Shigella dysenteriae
menggunakan metode
dilusi. Dinyatakan
sebagai KBM apabila
tidak menunjukan
pertumbuhan bakteri.

Konsentrasi dalam
persen (%)

Numerik

3.5 Prosedur Penelitian

3.5.1 Pembuatan Ekstrak Aquades Buah Kurma Ajwa

Daging buah kurma Ajwa yang telah dipisahkan dari biji, dikeringkan

selama 2 minggu dalam lemari pengering dengan suhu 30 ºC. Daging buah kurma

yang telah kering kemudian dipotong kecil-kecil dan di haluskan menggunakan

blender sehingga terbentuk serbuk dari daging buah kurma kering. Setelah

diperoleh serbuk buah kurma kering sebanyak 500g, kemudian di rendam dengan

dengan Aquades dengan perbandingan buah dan pelarut 1:5 sambil sesekali diaduk.

Setelah 24 jam ekstrak disaring dengan menggunakan vacuum Buchner dan

residunya di rendam kembali menggunakan pelarut yang baru. Perendaman
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dilakukan pada suhu ruangan dan dibantu pengadukan. Setelah tiga hari, rendaman

yang terkumpul kemudian dipekatkan menggunakan freeze dryer selama kurang

lebih tiga hari sampai terbentuk ekstrak serbuk yang kemudian ditimbang. Pada

penelitian ini, pembuatan ekstrak aquades buah kurma varietas Ajwa dilakukan di

Laboratorium Mikrobiologi Politeknik Kesehatan Bandung.

3.5.2 Pembuatan Suspensi Bakteri Shigella dysenteriae

Tahapan pembuatan suspensi bakteri pada penelitian ini dilakukan sebagai

berikut :

1. Bakteri Shigella dysenteriae diambil dari stok menggunakan jarum ose.

2. Kemudian bakteri dicampurkan dengan larutan salin fisiologis 0,9% dan

dihomogenkan.

3. Kekeruhan disesuaikan dengan standar turbiditas McFarland 0,5 (0,05 ml

BaCl2 konsentrasi 1% dicampurkan dengan 9,95 ml H2SO4 dengan

konsentrasi 1% ) untuk mendapat jumlah bakteri 1,5 x 108 CFU/ml.

3.5.3 Pembuatan Agar Mueller-Hinton

1. Agar Mueller-Hinton cair yang masih panas dituangkan ke dalam cawan

sampai tinggi agar 4 mm. Untuk cawan dengan ukuran diameter 10 cm

membutuhkan Mueller-Hinton agar cair sebanyak 30 ml.

2. Kemudian homogenisasi dengan cara menggoyangkan cawan.

3.   Cawan ditutup dan diamkan sampai mengeras.
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3.5.4 Persiapan Cakram Ekstrak Aquades Buah Kurma

Kertas saring yang digunakan adalah Whatman filter paper nomor 1 dengan

diameter 5 mm dengan bentuk cakram yang disterilisasikan terlebih dahulu dengan

autoklaf. Kemudian cakram direndam dalam ekstrak aquades Buah kurma

konsentrasi 100%, diangkat, lalu direndam kembali hingga semuanya benar-benar

menyerap dan siapkan cakram antibiotik ciprofloxacin dengan diameter 5 mm lalu

tempatkan diatas media agar Mueller-hinton.

3.5.5 Prosedur Uji Sensitivitas Metode Difusi

a. Prosedur inokulasi pada media

1) Gunakan cotton swab steril.

2) Cotton swab steril tersebut dicelupkan ke dalam suspensi bakteri Shigella

dysenteriae.

3) Suspensi yang berlebihan dituangkan dengan cara menekan cotton swab

pada dinding tabung.

4) Cotton swab digoreskan ke seluruh permukaan agar sebanyak 2 kali sampai

seluruh permukaan homogen.

b. Penempelan Cakram Pada Media

1) Siapkan cakram dengan konsentrasi ekstrak aquades Buah kurma varietas

Ajwa 100% dan cakram Ciprofloxacin sebagai control Positif.

2) Cakram diletakan di atas media yang telah diinokulasi.

3) Tiap cakram ditekan untuk memastikan kontak dengan permukaan agar

secara keseluruhan.
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4) Jarak cakram satu dengan lainnya minimal 24 mm.

5) Inkubasi dengan suhu 370C selama 24 jam pada inkubator.

c. Pembacaan Hasil

1) Setelah diinkubasi, amati zona inhibisi yang akan muncul sebagai area

sirkuler berwarna bening yang tidak ditumbuhi bakteri.

2) Diameter dari zona hambat diamati dan diukur dengan satuan milimeter

menggunakan jangka sorong.

d. Interpretasi hasil

 Sensitif (S): zona hambat lebih besar atau sama dengan kontrol. Apabila

zona hambat tes lebih kecil dari kontrol maka perbedaanya tidak lebih dari

3 mm.

 Intermediet (I): perbedaan zona hambat antara kontrol dan tes minimal 3

mm.

 Resisten (R): tidak terdapat zona hambat.
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3.6 Skema dan Alur penelitian

Pengambilan sampel

Buah Kurma (Phoenix

Dactylifera) dari

supermarket

Biakan bakteri

Shigella

dysenteriae

Uji sensitivitas
antibakteri dengan

metode dilusi
menentukan KHM

dan KBM

Pembuatan ekstrak

aquades buah kurma di

Laboratorium

Mikrobiologi Poltekkes

Bandung

Pembuatan suspensi
bakteri di

Laboratorium
Mikrobiologi

Poltekkes Bandung

Pembuatan agar

Mueller-Hinton

Amati dan hitung

hasil penelitian

Analisis data

Menyiapkan

konsentrasi 100%

ekstrak aquades buah

kurma Ajwa

Persiapan cakram ekstrak

aquades buah kurma Ajwa

dalam konsentrasi 100%

dan ciprofloxacin

Gambar 3.1 Skema Alur Penelitian
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3.7    Tempat dan Waktu Penelitian

3.7.1 Tempat Penelitian

Penelitian dan pembuatan ekstrak aquades buah kurma Ajwa, dilakukan di

Laboratorium Mikrobiologi Politeknik Kesehatan Bandung.

3.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2019.

3.8       Etik Penelitian

1. Objek penelitian atau bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini

adalah bahan  biologis tersimpan yang dikembangkan  di Laboratorium

Mikrobiologi Politeknik Kesehatan Bandung oleh karena itu peneliti tidak

berhubungan langsung dengan objek penelitian, sehingga aspek etik nya

minimal. Untuk menghormati bahan biologi tersimpan tersebut maka

diteliti dengan metode secara ilmiah.

2. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini harus mendapatkan

izin dari instansi terkait. Seperti permintaan izin melakukan penelitian di

Laboratorium Mikrobiologi Politeknik Kesehatan Bandung.

3. Sterilisasi dilakukan setelah penelitian selesai bertujuan untuk membunuh

bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan sterilisasi media yang dapat

menularkan penyakit. Prosedur tersebut dapat dilakukan dengan

menggunakan autoklaf.
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