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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi 

Experiment dengan rancangan penelitian “Time Series Design ( Rancangan 

Rangkaian Waktu )”.  

 

B. Desain Penelitian 

 Desain/rancangan penelitian “Time Series Design” rancangan ini rancangan 

pretest posttest, kecuali mempunyai keuntungan dengan melakukan observasi 

(Pengukuran yang berulang-ulang). Bentuk rancangan tersebut adalah  

(Notoatmodjo, 2010) : 

 

    O1       ( X )   O2          O3   O4 

    

   Keterangan : 

O1 : Angka kuman telapak tangan (koloni/cm2) sebelum menggunakan hand 

sanitizer minyak jeruk (Citrus sinensis) konsentrasi 40%  

X : Perlakuan membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer minyak 

jeruk (Citrus sinensis) konsentrasi 40% 

  O2 : Angka kuman telapak tangan (koloni/cm2) setelah menggunakan hand 

sanitizer minyak jeruk (Citrus sinensis) 40% setelah waktu 20 menit 
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O3 : Angka kuman telapak tangan (koloni/cm2) setelah menggunakan hand 

sanitizer minyak jeruk (Citrus sinensis) konsentrasi 40% setelah waktu 

40 menit 

O4 : Angka kuman telapak tangan (koloni/cm2) setelah menggunakan hand 

sanitizer minyak jeruk (Citrus sinensis) konsentrasi 40% setelah waktu 

60 menit 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2018 dan tempat 

penelitian di Kantin Sehati Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.  

 

D. Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah cuci tangan menggunakan hand 

sanitizer minyak jeruk sesudah pemakaian 20, 40 dan 60 menit.  

Defenisi Operasional : Cuci tangan menggunakan hand sanitizer minyak 

jeruk. Praktik cuci tangan berdasarkan pedoman WHO dan semprotan 

sebanyak 4 semprot pada masing-masing telapak tangan. Setelah mencuci 

tangan para penjamah makanan tidak diperbolehkan melakukan aktifitas 

apapun agar diketahui waktu efektif  hand sanitizer minyak jeruk sebagai 

antiseptik tangan. Dimana yang dimaksud waktu efektif yakni waktu 

ketahanan hand sanitizer sampai di menit ke-berapa tetap mampu 

menurunkan angka kuman telapak tangan. Adapun variasi waktu yang 

digunakan untuk pengujian yaitu 20 menit, 40 menit dan 60 menit.  
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         Satuan : Menit 

Skala : Ordinal 

2. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah penurunan angka kuman 

telapak tangan.  

Defenisi Operasional : Penurunan angka kuman telapak tangan adalah 

selisih penurunan antara angka kuman sebelum perlakuan dengan sesudah 

perlakuan dibagi hasil sebelum perlakuan dikali seratus persen.  

     Satuan : Persen ( % ) 

     Skala : Rasio 

3. Variabel Pengganggu 

a.  Waktu penggunaan hand sanitizer  

Pengendalian dilakukan dengan membatasi proses penggunaan hand 

sanitizer yaitu selama 20-30 detik (Pedoman PPI, 2017) 

b.  Cara penggunaan hand sanitizer 

Pengendalian dilakukan dengan menentukan prosedur penggunaan 

hand sanitizer yang sesuai dengan Pedoman cuci tangan oleh WHO 

dalam Pedoman PPI (2017). Hal ini dapat mempengaruhi hasil angka 

kuman tangan.  

c.   Banyaknya hand sanitizer  

  Banyaknya hand sanitizer yang digunakan yaitu dengan 4 kali 

semprot dan disemprotkan pada masing-masing telapak tangan 

(Diana, 2012).  
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d. Perilaku 

Pengendalian dilakukan dengan membatasi perilaku dan tidak 

melakukan aktifitas .  

 

E. Obyek Penelitian 

  Obyek penelitian ini adalah telapak tangan penjamah makanan yang 

berada di Kantin Sehati Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jumlah responden 

penjamah makanan yaitu 6 orang tetapi terdapat 1 responden dimana hasil 

angka kuman tangannya mengacaukan data sehingga secara statistik data dari 

1 responden di delete dan data yang dipakai hanya berasal dari 5 responden 

penjamah makanan .   

 

F. Hubungan Antar Variabel 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

                

               Gambar 7. Skema Hubungan Antar Variabel 

 

 

Variabel Bebas 

Cuci tangan menggunakan 

hand sanitizer minyak jeruk 

sesudah 20 menit, 40 menit 

dan 60 menit 

Variabel Terikat 

Penurunan angka kuman 

telapak  tangan 

 

Variabel Pengganggu 

a. Waktu penggunaan hand sanitizer  

b. Cara Penggunaan hand sanitizer 

c. Banyaknya hand sanitizer yang digunakan 

d. Perilaku 
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G. Prosedur Penelitian 

A. Tahap Persiapan 

a. Membeli minyak jeruk (Citrus sinensis) 

Pembelian minyak jeruk (Citrus sinensis) yang memiliki sertifikat keaslian 

produk dengan spesifikasi analisis (lihat lampiran ). Pembelian di PT. 

Cipta Kimia Toko PT .  

b. Membeli larutan Propyline Gylicol 

c. Meminta persetujuan kepada responden untuk bersedia diambil sampel 

kuman tangannya 

d. Melatih responden cuci tangan berdasarkan Pedoman WHO sebelum 

pelaksanaan 

e. Membuat konsentrasi larutan minyak jeruk kulit jeruk manis. 

Pada penelitian ini menggunakan konsentrasi 40% dengan 20 ml 

minyak jeruk yang dibutuhkan dan variasi waktu 20 menit, 40 menit dan 

60 menit. Adapun konsentrasi yang digunakan yaitu 40 % dimana 8,20 ml 

minyak jeruk ditambah 11,8 pelarut Propylene Glycol. 

B. Tahap pelaksanaan 

a. Tahap pengambilan sampel usap tangan sebelum menggunakan hand 

sanitizer minyak jeruk 

Sebelum diperiksa, kedua telapak tangan responden 

saling digosok-gosokkan supaya kandungan bakteri di 

kedua telapak tangan homogen. Pada saat pengambilan 

sampel post, telapak tangan penjamah dibagi menjadi 3 
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area untuk post I, II dan III. Pengambilan sampel dilakukan 

oleh pihak BBTKLPP yaitu petugas laboratorium. 

Pengambilan dilakukan pada penjamah makanan di kantin 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.  

b. Tahap Mencuci tangan dengan benar 

 Penggunaan hand sanitizer minyak jeruk berdasarkan Pedoman 

menurut WHO (2009) dalam (Menteri Kesehatan RI, 2017) : 

1) Semprotkan 4 semprot ke masing-masing telapak tangan (Diana, 

2012) kemudian ratakan ke seluruh permukaan tangan 

2) Gosokkan kedua telapak tangan 

3) Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan telapak 

tangan kanan dan sebaliknya 

4) Gosok kedua telapak dan sela-sela jari tangan 

5) Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci 

6) Gosok berputar pada ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan 

kanan dan sebaliknya 

7) Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak 

tangan kiri dan sebaliknya 

8) Sesudah kering tangan anda sudah bersih 

c. Tahap pengambilan sampel usap tangan sesudah menggunakan hand   

sanitizer minyak jeruk  

   Pengambilan sampel post setelah waktu 20 menit, 40 menit dan 60 

menit yang dilakukan oleh pihak BBTKLPP yaitu petugas 
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laboratorium. Pengambilan dilakukan pada penjamah makanan di 

kantin sehat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.  

C. Tahap pemeriksaan angka kuman sampel di laboratorium 

Pemeriksaan angka kuman telapak tangan dilakukan oleh pihak 

BBTKLPP.  

 

H. Manajemen Data 

1) Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh akan diubah dalam bentuk tabel yang 

kemudian data tersebut akan diolah menggunakan aplikasi program 

statistik dengan taraf signifikan (α= 0,05).  

2) Analisis Data 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat (deskriptif) dan 

bivariat. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan perhitungan statistik yaitu uji Kruskal-Wallis dengan taraf 

signifikan (α= 0,05) untuk membandingkan perbedaan lama waktu kontak 

hand sanitizer minyak jeruk (Citrus sinensis) terhadap penurunan angka 

kuman telapak tangan penjamah makanan. Uji statistik terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas data menggunakan uji shapiro-wilk.   

Secara deskriptif, data yang didapat dimasukkan dalam tabel dan 

dihitung jumlah angka kuman penurunannya dengan cara sebagai berikut: 

     Hasil pemeriksaan sebelum – hasil pemeriksaan sesudah  

=              X 100 % 

     Hasil pemeriksaan sebelum 
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I. Etika Penelitian 

Penelitian ini telah mendapatkan izin penelitian melalui surat persetujuan 

komisi etik No. LB.01.01/KE-01/XLIV/889/2018 yang dikeluarkan oleh 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 

Surat persetujuan Komisi Etik menyatakan bahwa penelitian ini telah 

memenuhi prinsip etis berdasarkan pada Deklarasi Helsinki 1975 dan oleh 

karena itu penelitian ini dapat dilaksanakan. Surat kelaikan etik diterbitkan oleh 

KEPK berlaku satu tahun sejak tanggal terbit yaitu 11 Desember 2018.  

 

J. Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah pada saat pelaksanaan 

pengambilan sampel angka kuman tangan yang dilakukan oleh petugas 

laboratorium BBTKLPP, para petugas tidak menggunakan kertas mika yang 

pada umumnya wajib digunakan saat pengambilan sampel agar mengetahui 

ukuran luas centimeter telapak tangan yang diambil sampel angka kumannya 

dan pengambilan sampel ini hanya dilakukan secara sembarang tempat.  

 


