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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Mikologi Universitas Setia 

Budi. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dimulai pada bulan Januari sampai Februari 2019. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh pemilik anjing dan anjing yang diduga menderita 

dermatofitosis di RW 20 dan RW 24 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, 

Kota Surakarta. 

3.2.2 Sampel  

Sampel yang diambil berjumlah 15 anjing beserta pemiliknya dan diambil 

secara acak, yang diduga menderita dermatofitosis di RW 20 dan RW 24 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.   

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat : 

a) Cawan petri berisi media PDA (Potato Dextrosa Agar) 

b) Scalpel steril 

c) Jarum Ent 
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d) Kapas 

e) Pembakar spirtus 

f) Oven  

g) Tabung reaksi 

h) Mikroskop  

i) Enkas 

j) Autoclave   

k) Pipet tetes 

l) Objek glass 

m) Deck glass 

n) Kapas lidi steril 

o) Kompor  

p) Neraca analitik 

q) Beaker glass 

 

3.3.2 Bahan : 

Bahan Utama Yang Diperlukan Untuk Penelitian : 

Sampel hasil kerokan kulit pada pemilik anjing dan anjing yang diduga menderita 

dermatofitosis. 

Bahan Penunjang Yang Diperlukan Untuk Penelitian : 

a) Media Potato Dekstrosa Agar (PDA) 

b) Larutan Lactophenol Cotton Blue 

c) Larutan KOH 10% 

d) Kloramfenikol 
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e) Akuades  

f) Alkohol 70% 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pemeriksaan Langsung 

a. Diletakkan sampel kerokan kulit diatas objek glass yang telah dibersihkan. 

b. Diberi 1-2 tetes larutan KOH 10% lalu diratakan secara perlahan. 

c. Dibiarkan 10-15 menit, dipanaskan di atas nyala api beberapa detik tidak 

sampai mendidih. 

d. Preparat ditutup dengan deck glass. Diperiksa di bawah mikroskop perbesaran 

lemah ke sedang. 

(Roosheroe, et al, 2006) 

3.4.2 Pemeriksaan Tidak Langsung 

3.4.3 Pembuatan Plat Agar 

a. Ditimbang Potato Dekstrosa Agar sebanyak 9,75 gram. 

b. Ditambahkan akuades sampai 250 ml. 

c. Ditambah kloramfenikol 25 mg. 

d. Dididihkan kemudian dituang ke tabung reaksi masing masing 10 ml. 

e. Ditutup kuat dengan kapas. 

f.   Disterilkan pada autoclave pada suhu 121°C selama 15 menit. 

g. Dituang ke dalam cawan petri steril. 

(Astuti, 2016) 
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3.4.4 Pengambilan Kerokan Kulit / Kuku 

a. Bagian kulit/kuku yang akan dikerok, dibersihkan dengan alkohol 70%. 

b. Ditunggu sampai kering. 

c. Pada pinggir tempat tumbuh jamur dikerok dengan scalpel steril bagian tumpul 

atau punggung scalpel. 

d. Kerokan kulit/kuku ditampung pada cawan petri steril dan sampel siap untuk 

diperiksa.  

(Hayati dan Zivenzi, 2014) 

3.4.5 Teknik Isolasi Jamur 

a. Media Potato Dekstrosa Agar dibuka secara aseptis. 

b. Bahan yang akan diperiksa diambil dengan kapas lidi steril, lalu dibasahi 

dengan akuades steril, lalu dioleskan zig zag pada media secara merata. 

c. Cawan petri ditutup lalu dibungkus dengan kertas koran. 

d. Diinkubasi selama 5-7 hari dalam suhu ruang. 

e. Setelah 5-7 hari, diamati koloni yang tumbuh. 

(Mursandi, 2015) 

3.4.6 Pembuatan Preparat 

a. Objek glass dibersihkan dengan alkohol 70%. 

b. Dipanaskan di atas api spirtus beberapa detik. 

c. Diteteskan 1-2 tetes pewarna Lactophenol Cotton Blue. 

d. Diambil koloni kapang bewarna putih yang tumbuh pada media PDA, lalu 

diletakkan pada objek glass yang telah diberi pewarna LPCB. Hifa dibiarkan 

terentang. 
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e. Ditutup dengan deck glass lalu diamati pada mikroskop perbesaran lemah ke 

sedang.  

(Astuti, 2016) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data primer. Data primer 

merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan memeriksa 

hasil kerokan kulit pada pemilik anjing dan anjing yang diduga terinfeksi jamur 

dermatofita dan dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner ditujukan kepada pemilik-

pemilik anjing. 

 

 


