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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1   Rancangan Penelitian 

  Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan metode true experimental design dengan post test only control 

group design. Dalam penelitian ini dilakukan uji laboratorium yang bertujuan 

untuk mengetahui efek antibakteri minyak atsiri pada daun sirih (Piper betle 

Linn) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Adapun uji 

kepekaan antibakteri yang dipakai adalah metode agar well diffusion. 

 

4.2  Sampel dan Besar Sampel 

  Bakteri Streptococcus mutans yang digunakan diperoleh dari Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga dari isolat pasien karies dan dibiakkan di 

Laboratorium Mikrobiologi Universitas Brawijaya. 

Banyaknya pengulangan yang diperlukan untuk penelitian ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus (Solimun, 2011): 

p ( n – 1) ≥ 15 

 

Keterangan: 

p = jumlah perlakuan 

n = jumlah ulangan yang diperlukan 
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 Dalam penelitian ini akan digunakan enam macam perlakuan yaitu empat 

macam perlakuan minyak atsiri daun sirih dengan berbagai konsentrasi (100%; 

50%; 25%; 12,5%), satu perlakuan chlorhexidine gluconate 0,2% sebagai kontrol 

positif, dan satu kontrol negatif (aquades), maka didapatkan jumlah pengulangan: 

6 ( n – 1) ≥ 15 

6n – 6 ≥ 15 

6n ≥ 21 

        n ≥ 3,5 ≈ 4 

Jadi jumlah pengulangan yang perlu dilakukan pada penelitian ini adalah 4 kali. 

   

4.3  Variabel 

4.3.1 Variabel Bebas 

  Variabel bebas pada penelitian ini adalah minyak atsiri daun sirih (Piper 

betle Linn) dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, dan 12,5% yang ditentukan 

sebagai konsentrasi eksplorasi pada penelitian pendahuluan . 

4.3.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah zona hambat terhadap 

bakteri Streptococcus mutans. 

4.3.3 Variabel Terkendali 

1. Sterilisasi alat dengan autoklaf 

2. Cara pembuatan sampel 

3. Cara Penyimpanan (inkubasi) 
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4.4 Lokasi dan Waktu Penelitiaan 

 Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dalam jangka waktu ± 3 minggu. 

 

4.5    Instrumen Penelitian 

4.5.1     Alat 

4.5.1.1  Alat untuk Identifikasi Bakteri dengan Pewarnaan Gram 

1. Gelas Objek 

2. Ose 

3. Pembakar spiritus 

4.5.1.2 Alat untuk Tes Katalase 

 1. Gelas objek 

 2 Pipet 

4.5.1.3  Alat untuk Tes Optochin 

 1. Ose 

 2. Inkubator 

4.5.1.4  Alat untuk Mengambil Minyak Atsiri Daun Sirih (Destilasi Uap) 

 1. Alat destilasi 

 2. Timbangan/neraca analitik 

 3. Labu ukur 

 4. Pemanas 

 5. Ketel bahan 

 6. Botol steril untuk hasil minyak 
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4.5.1.5  Alat untuk Uji Antibakteri Minyak Atsiri Daun Sirih terhadap bakteri 

Streptococcus mutans 

 1. Tabung reaksi 

 2. Cawan petri 

 3. Ose 

 4. Mikropipet 

 5. Pelubang 

 6. Inkubator 

 7. Jangka sorong 

4.5.2 Bahan 

4.5.2.1 Bahan untuk Identifikasi Bakteri dengan Pewarnaan Gram 

1. Isolat Streptococcus mutans 

2. Pewarnaan gram (kristal violet, lugol, alcohol 96%, safranin) 

4.5.2.2 Bahan untuk Tes Katalase 

1. Perbenihan cair 

2. H2O2 3% 

4.5.2.3 Bahan untuk Tes Optochin 

1. Chocolate Agar Plate (CAP) 

2. Suspensi bakteri 

3. Optochin disk 

4.5.2.4 Bahan untuk Mendapatkan Minyak Atsiri Daun Sirih 

1. Daun sirih segar ± 2,5 kg 

4.5.2.5 Bahan untuk Uji Antibakteri Minyak Atsiri Daun Sirih terhadap bakteri 

Streptococcus mutans 

1. MHA (Mueller-Hinton Agar) 
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2. MHB (Mueller-Hinton Broth) 

3. Isolat bakteri Streptococcus mutans 

4. Minyak atsiri daun sirih 

5. NaCMC (Natrium Carboxy Methyl Cellulose) konsentrasi 0,5% 

6. Aquades 

 

4.6  Definisi Operasional 

1. Streptococcus mutans adalah bakteri kokus gram positif anaerob, 

bakteri Streptococcus mutans didapatkan dan dibiakkan di 

Laboratorium Mikrobiologi Universitas Brawijaya Malang. Bakteri 

Streptococcus mutans adalah bakteri yang terlihat berwarna ungu pada 

pewarnaan gram, tidak menunjukkan adanya gelembung pada uji 

katalase dan tidak menunjukkan adanya zona hambatan di sekitar disk 

tes optochin. 

2. Daun sirih yang digunakan adalah jenis Piper betle Linn. Daun sirih 

adalah jenis daun yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia 

pada umumnya, dibeli dari Pasar Dinoyo Malang kemudian diuji jenis 

spesiesnya/divalidasi di laboratorium Fakultas MIPA Universitas 

Brawijaya Malang. 

3. Minyak atsiri adalah minyak yang didapatkan dari daun sirih dan 

diisolasi di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang dengan menggunakan cara destilasi uap. Destilasi uap adalah 

metode pendidihan cairan yang diikuti dengan pendinginan uap 

sehingga terbentuk cairan kembali. 
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4. Zona hambat Streptococcus mutans adalah daerah jernih pada media 

Mueller-Hinton Agar (MHA) di sekitar lubang sumuran dengan cara 

pengukuran diameter daerah bening. Diameter zona hambat tersebut 

diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 

mm. 

  

4.7   Prosedur Penelitian 

4.7.1  Alur penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari prosedur identifikasi Streptococcus mutans 

yaitu pewarnaan Gram, tes katalase dan tes optochin, destilasi minyak atsiri 

dari daun sirih, pembuatan suspensi bakteri Streptococcus mutans, uji aktivitas 

antibakteri minyak atsiri daun sirih (Piper betle Linn) 

4.7.2  Persiapan alat dan bahan 

 Semua alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan. 

4.7.3  Pengambilan minyak atsiri 

1. Daun sirih dicuci hingga bersih kemudian dikeringkan di bawah sinar 

matahari selama 4-5 jam. 

2. Potongan daun sirih yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam ketel 

bahan. 

3. Kemudian dilakukan destilasi uap dari potongan sirih selama 6 jam 

minyak atsiri dipisahkan dengan air yang mengikuti corong pemisah. 

4. Pemisahan senyawa dengan destilasi bergantung pada perbedaan 

tekanan uap senyawa dalam campuran. 

5. Setelah proses destilasi selesai, tabung yang telah berisi minyak atsiri 

disimpan dalam botol agar dapat digunakan (Andrianto, 2009). Minyak 
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atsiri daun sirih yang diperoleh dari proses destilasi disimpan dalam 

botol yang tertutup rapat. 

6. Minyak atsiri kemudian disimpan dalam lemari pendingin agar minyak 

atsiri dapat bertahan lama dan terhindar dari cahaya matahari langsung 

yang dapat mengakibatkan penguapan minyak. 

4.7.4   Identifikasi Streptococcus mutans 

Pewarnaan Gram: 

1. Gelas objek dibersihkan dengan kapas, kemudian dilewatkan di atas 

api untuk menghilangkan lemak dan dibiarkan dingin. 

2. Satu ose (1 µl) aquades steril diteteskan pada gelas objek ditambah 

sedikit biakan bakteri yang diambil menggunakan ose, selanjutnya 

disuspensikan dengan aquades pada gelas objek dan diratakan. Untuk 

sediaan cair tidak perlu disuspensikan dengan aquades. 

3. Sediaan dikeringkan di udara, kemudian dilakukan fiksasi dengan cara 

melewatkan sediaan di atas api. 

4. Sediaan pada gelas objek ditetesi dengan kristal violet selama 1 menit. 

Sisa kristal violet dibuang dan dibilas dengan air. 

5. Sediaan ditetesi dengan lugol selama 1 menit. Sisa lugol dibuang dan 

dibilas dengan air. 

6. Sediaan ditetesi dengan alkohol 96% selama 5-10 detik atau sampai 

warna cat luntur. Sisa alkohol dibuang dan dibilas dengan air. 

7. Sediaan ditetesi safranin selama ½ menit (30 detik). Sisa safranin 

dibuang dan dibilas dengan air. 

8. Sediaan dikeringkan dengan kertas penghisap. 
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9. Sediaan dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 400x dengan 

intensitas sinar rendah. 

10. Hasil positif: Streptococcus mutans tercat ungu (Gram positif) (Murray, 

2003). 

4.7.5   Tes Katalase 

Tes katalase dilakukan dengan menyediakan pembenihan cair bakteri 

Streptococcus mutans pada gelas obyek. Kemudian sediaan tersebut ditetesi 

dengan larutan H2O2 3%. Perhatikan ada tidaknya gelembung udara yang 

terjadi. Hasil untuk Streptococcus mutans adalah tidak ada gelembung (tes 

katalase negatif). 

4.7.6  Tes Optochin 

Tes optochin dilakukan dengan meletakkan optochin disk di tengah 

inokulum  di Chocolate Agar Plate (CAP) yang telah di streaking dengan 

penjepit steril. Kemudian posisi disk diatur dengan menekan disk pelan-pelan  

pada permukaan agar, tetapi tidak membenamkan disk dalam agar. Inkubasi 

selama 1 malam pada suhu 370C dalam inkubator. Setelah  itu amati apakah 

terbentuk zona hambatan di sekeliling disk.. Hasil tes adalah negatif, tidak 

terbentuk zona hambat  dan diidentifikasi sebagai Streptococcus mutans. 

4.7.7  Pembuatan Suspensi 

Pembuatan suspensi bakteri Streptococcus mutans dilakukan untuk 

perbanyakan stok dengan cara:  

1. Dipersiapkan bakteri Streptococcus mutans dari Mueller-Hinton Agar 

(MHA) yang telah diuji konfirmasi. 

2. Setelah itu bakteri Streptococcus mutans di inkubasi selama 1 x 24 jam 

pada suhu 37 oC.  
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4.7.8  Pembuatan Konsentrasi Sediaan Minyak Atsiri 

a. Konsentrasi minyak atsiri pada daun sirih 100% = 1 ml minyak atsiri daun 

sirih. 

b. Konsentrasi minyak atsiri daun sirih 50% = 0,5 ml (minyak atrsiri 100%) 

ditambah dengan 0,5 ml aquades. 

c. Konsentrasi minyak atsiri daun sirih 25% = 0,5 ml (minyak atsiri 50%) 

ditambah dengan 0,5 ml aquades. 

d. Konsentrasi minyak atsiri daun sirih 12,5% =  0,5 ml (minyak atsiri 25%) 

ditambah dengan 0,5 ml aquades. 

4.7.9  Uji Efektivitas Antimikroba Minyak Atsiri Daun Sirih 

Pengujian penghambatan pertumbuhan bakteri menggunakan metode 

difusi lubang: 

a. Bakteri Streptococcus mutans dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang 

telah berisi Mueller-Hinton Broth (MHB) kemudian tabung reaksi diinkubasi 

selama 24 jam dengan suhu 370C 

b. Selanjutnya ambil  0,05 ml bakteri dari media MHB dengan konsentrasi 108 

CFU/ml diteteskan pada media MHA dalam cawan petri lalu diratakan 

dengan lidi 

c. Kemudian buatlah lubang sumuran dengan perforator yang berdiameter 8 

mm sebanyak 4 buah pada tempat yang telah ditentukan pada masing-

masing plate MHA 

d. Supaya minyak atsiri yang digunakan dapat bercampur dengan media, 

ditambahkan pensuspensi berupa larutan Natrium Carboxy Methyl 

Cellulose (NaCMC) sebanyak 0,038 g dengan konsentrasi 0,5% (Dewi, 

2008). 
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e. Masukkan minyak atsiri daun sirih 100%, 50%, 25%, 12.5%, chlorhexidine 

gluconate 0,2% sebagai kontrol positif, dan aquades sebagai kontrol 

negatif ke dalam masing-masing tabung dengan dipipet sebanyak 40 μl. 

f. Setelah itu media tersebut diinkubasi selama 24 – 48 jam pada suhu 37oC. 

g. Pengamatan dilakukan dengan melihat zona hambat/zona bening 

disekeliling lubang sumuran tersebut yang menunjukkan daerah hambatan 

pertumbuhan bakteri 

h. Zona bening yang terbentuk diukur dari batas terluar zona bening. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong 0,05 mm. 

4.7.10  Persiapan Bakteri 

      

 

 

 

          

 

        

 

 

 

 

 

       Gambar 4.1 Persiapan Bakteri 
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Inkubasi 24 jam 370C 
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4.7.11  Penanaman Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.2 Penanaman Sampel 

 

4.8  Analisis Data 

Data terlebih dahulu dilakukan uji distribusi dan homogenitas varian 

menggunakan tes Kolmogorov Smirnov. Apabila data terdistribusi normal, analisis 

data yang digunakan adalah uji statistik one way ANOVA dan uji  statistik korelasi-

regresi. Uji statistik one way ANOVA dengan derajat kepercayaan 95 % (α = 0,05) 

digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian berbagai konsentrasi 
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minyak atsiri daun sirih terhadap zona hambat Streptococcus mutans. Sedangkan 

uji korelasi-regresi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara 

konsentrasi minyak atsiri terhadap pertumbuhan koloni bakteri Streptococcus 

mutans. 


