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 BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk 

dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian ini tertuju pada 

identifikasi jumlah koloni bakteri dan jenis bakteri pada jajanan sempol yang 

dijajakan oleh para pedagang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu konsep atau fenomena yang berlangsung pada saat 

sekarang atau pada saat yang lampau. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengidentifikasi jumlah koloni bakteri 

dan dilanjutkan dengan identifikasi jenis bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, 

dan Staphylococcus aureus pada jajanan sempol. Penelitian ini dilakukan mulai 

tanggal  14 Juni – 11 Juli 2017. 

 

1.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan anggota atau elemen yang diobservasi dalam 

ruang lingkup penelitian (Nurhayati, 2008). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jajanan sempol yang dijajakan oleh para pedagang di sekitar 

Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, dan Universitas 

Brawijaya. 
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3.3.2   Sampel 

  Sampel adalah keseluruhan anggota atau elemen yang diobservasi dalam 

ruang lingkup penelitian (Nurhayati, 2008). Adapun sampel pada penelitian ini 

yaitu jajanan sempol. Penarikan sampel tersebut dipilih secara purposive sampling 

dari beberapa pedagang yang berada disekitar lokasi/tempat dengan beberapa 

kriteria. Kriteria tersebut yaitu para pedagang sempol yang menjajakkan 

dagangannya dalam keadaan terbuka atau menggunakan gerobak kecil yang 

diangkut dengan motor, dan dijajakkan dipinggir jalan. Jumlah sampel jajanan 

sempol yang akan diteliti adalah 6 sampel yang terdiri dari 3 sampel jajanan 

sempol yang dijajakan di sekitar Universitas Muhammadiyah Malang, 1 sampel 

jajanan sempol yang dijajakan di sekitar Universitas Islam Malang, dan 2 sampel 

yang dijajakkan di sekitar Universitas Brawijaya. 

 

1.4   Prosedur Penelitian 

1.4.1   Tahap Persiapan Penelitian 

Alat dan Bahan 

Alat: Ice box, autoklaf, inkubator, hot plate, corong kaca, Erlenmeyer, 

gelas ukur, tabung reaksi, rak tabung reaksi, cawan petri, blue pipet, 

mortal, martil, timbangan analitik, fortex, Bunsen, korek api, pinset, 

freezer -80
0
 C, colony counter, ember pewarnaan, kaca benda, mikroskop 

cahaya, kamera. 

Bahan: Media EMBA, media MSA, NaCl, alkohol 70%, alumunium foil, 

plastik, kapas, kertas label, H2O2, lugol, safranin, latex, kristal violet.  
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1.4.2   Pengambilan Sampel 

Proses pengambilan sampel, peneliti bertugas untuk mengambil sampel 

makanan jajanan sempol di masing-masing lokasi, kemudian sampel makanan 

yang sudah diambil harus dimasukan kedalam box dan harus steril. Sampel 

jajanan sempol yang telah dimasukan kedalam box, dibawa ke Laboratorium 

untuk menjalani analisa TPC dan identifikasi jenis bakteri. 

Menurut Yunita et al., (2015) Berikut merupakan prosedur pengambilan 

sampel makanan: 

1. Persiapkan alat dan bahan serta sterilkan alat terlebih dahulu 

2. Ambil sampel makanan dan masukan kedalam cool box 

3. Ambil beberapa bagian  per sampel menggunakan sendok setril di plate 

sampai 20 gram 

4. Masukan kedalam plastik steril, kemudian tutup rapat 

5. Tulis tanggal pengambilan sampel dan nama sampel 

 

1.4.3 Pelaksanaan Penelitian 

1. Proses Sterilisasi 

Menurut Waluyo (2013) adapun proses sterilisasi alat sebagai berikut: 

1. Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Membungkus alat berbahan kaca dengan menggunakan kertas biasa 

3. Mengisi panci autoklaf dengan air kran setinggi batas sarangan 

4. Mengoleskan vaselin secara tipis dan merata pada tepi autoklaf 

bagian tempat dan tertutup 
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5. Memasukan semua alat yag akan disterilkan kedalam autoklaf, lalu 

menutup autoklaf tersebut 

6. Menyiapkan kompor gas, lalu meletakan autoklaf diatasnya. 

Mengatur posisi katup air pada tutup autoklaf sehingga posisinya 

tegak. Menyalakan kompor tersebut 

7. Menunggu sampai ada uap air yang keluar melalui celah katup, 

kemudian melipat katup tersebut sehingga posisinya mendatar 

8. Menunggi sampai jarum manometer menunjukan angka 15 berarti 

tekanan autoklaf telah mencapai 15 lbs. Mengecilkan api kompor 

lalu mempertahankan tekanan agar tetap sebesar 15 lbs selama 15 

menit 

9. Mematikan kompor ditunggu selama 15 menit sampai tekanan yang 

ditunjukan oleh manometer menjadi 0 lbs.  

10. Menegakan posisi katup air hingga uap air keluar. 

11. Membuka tutup autoklaf dan mengeluarkan alat yang disterilkan. 

2. Proses Pembuatan Media 

1. Media Plate Count Agar (PCA) 

2. Media Eosin Methylene Blue (EMBA)  

3. Media MSA 

4. Media  Salmonella Shigela Agar (SSA)  

3. Proses Inokulasi 

1. Menimbang sampel sebanyak 1 gram dan menghaluskan sampai 

halus. 
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2. Menambahkan sampel kedalam tabung reaksi berisi NaCl. 

3. Menghomogenkan sampel dengan menggunaka fortex. 

4. Melakukan pengenceran bertingkat sampai 10
-3

. 

5. Menuangkan 1 ml sampel kedalam cawan petri. 

6. Menuangkan media PCA, EMBA, MSA, dan SSA kedalam cawan 

petri ± 15 ml. 

7. Melakukan homogenisasi dengan memutar cawan petri seperti angka 

8. 

8. Menunggu biakan sampai padat. 

4. Proses Inkubasi 

1. Memasukan cawan petri yang berisi biakan bakteri kedalam 

inkubator dengan suhu 37
0 

C. 

2. Membiarkan biakan didalam inkubator selama 1x24 jam 

5. Pembacaan Hasil 

1. Mengeluarkan biakan dalam cawan petri dari inkubator 

2. Menghitung jumlah koloni biakan pada media PCA dengan Colony 

counter 

6. Uji Penegasan 

Katalase 

1. Mengambil spesimen bakteri pada media MSA 

2. Meletakan pada kaca benda dan memberi H2O2 3% 

3. Mengamati terdapat gelembung atau tidak dengan dasar warna 

hitam.  Jika terdapat gelembung maka merupakan Staphylococcus 
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Koagulasi 

1. Mengambil spesimen bakteri 

2. Meletakan pada kaca benda dan memberi latex 

3. Mengamati terdapat gumpalan putih atau tidak dengan dasar warna 

hitam. Jika terdapat gumpalan putih maka merupakan 

Staphylococcus aureus 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan observasi 

lapangan untuk menentukan populasi penelitian, dan dilanjutkan dengan uji 

laboratorium. Hasil uji laboratorium tersebut ditabulasikan dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

3.5.1 Hasil Identifikasi Jumlah Koloni Bakteri dan Jenis Bakteri 

Setelah melakukan identifikasi melalui uji di laboratorium, maka data yang 

diperoleh ditabulasikan dalam bentuk tabel. 

Tabel 3.1 Jumlah koloni bakteri menggunakan TPC pada jajanan 

sempol 

Lokasi Sampel 

Jumlah koloni 

 Bakteri/gram 

Pengulangan 1 Pengulangan 2 

Sekitar UMM 

A 

   B 

   C 

   Sekitar 

UNISMA 
D 

   
Sekitar UB 

E 

   F       
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Tabel 3.2 Hasil identifikasi jenis bakteri pada jajanan sempol 

Lokasi Sampel 
                                Jenis Bakteri 

Escherichia 

coli 

Salmonella 

sp. 

Staphylococcus 

aureus 

Sekitar 

UMM 

A 

   B 

   
C 

   Sekitar 

UNISMA 
D 

    

Sekitar 

UB 

 

     E 

 

 

F       

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data pada penelitian ini adalah secara deskriptif. Hasil 

identifikasi jumlah koloni bakteri dan jenis bakteri ditabulasikan atau disajikan 

dalam bentuk tabel, dianalisis dan dinarasikan. Hasil pemeriksaan secara 

labolatorium tersebut disesuaikan dengan ketentuan atau ketetapan BPOM RI 

tahun 2009 tentang cemaran mikroba pada bahan pangan dan minuman. 

Selanjutnya dianalisis jumlah bakteri tersebut melebihi ambang batas sesuai 

ketentuan BPOM RI atau tidak. 

 

 

 




