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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan 

rancangan survei Cross Sectional dimana menurut Soekidjo (2012) menyatakan 

penelitian ini mencoba untuk menggali bagaimana dan mengapa suatu fenomena 

terjadi, dalam penelitian ini melakukan analisis dinamika korelasi antara 

fenomena atau antara faktor resiko dengan efek. Faktor efek adalah suatu akibat 

dari adanya faktor resiko, sedangkan faktor resiko adalah suatu fenomena yang 

mengakibatkan terjadinya efek (pengaruh). Dalam penelitian ini faktor resiko 

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hygiene sanitasi dalam proses pembuatan 

petis, sedangkan faktor efeknya adalah jumlah mikroba yang terdapat pada petis. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dua tempat pertama yaitu melakukan observasi 

pada rumah-rumah produksi petis di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah  

Kabupaten Gresik untuk melakukan penilaian praktik Hygiene sanitasi pada 

proses pengolahan petis serta dilakukannya pengambilan sampel. Kemudian 

melakukan uji Laboratorium untuk mengetahui jumlah kandungan mikroba di 

Laboratorium Mikrobiologi Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. 

Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 

Telp. (0341) 551312. 

Penelitian ini diawali dengan melaksanakan observasi di rumah-rumah 

produksi petis di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah  Kabupaten Gresik. 
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Sedangkan persiapan pembuatan media dan persiapan alat kebutuhan penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 dan untuk pelaksanaan uji Total Plate 

Count dilaksanakan pada tanggal 12-15 Juni 2017 di Laboratorium Mikrobiologi 

Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No.5.  

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Pada 

penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah semua rumah produksi petis 

jenis udang yang diproduksi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik. 

3.3.2. Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu seluruh rumah produksi petis yang diproduksi di Desa Sungonlegowo 

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Penentuan jumlah sampel dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

Dimana : n = jumlah anggota sampel  

N = jumlah anggota populasi  

e = error level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1 % 

atau 0,01, 5 % atau 0,05, dan 10 % atau 0,1) (catatan dapat dipilih 

oleh peneliti). 

Z = nilai standar normal yang besarnya tergantung α, bila α = 0,05 
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z = 1,67, bila α = 0,01    z = 1,96 

p = probabilitas suatu kejadian (persentase taksiran hal yang akan 

diteliti) 

d = besarnya penyimpangan yang masih bisa ditolerir (semakin kecil d, 

akan semakin teliti penelitian, misalnya d = 0,1%) 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 tempat produksi petis dan 

tingkat signifikansinya adalah 0,05 maka berikut merupakan perhitungan besarnya 

sampel yang didapatkan:  

  𝑛 =
10 .(1,67)2 .0,5 .(1−0,5)

10.(0,05)2+(1,67)2 0,5 (1−0,5)
 

  𝑛 =
10 .2,8 .0,5 .(0,5)

10 .0,025+2,8 .0,5 (0,5)
 

  𝑛 =
7

0,25+0,7
 

  𝑛 =
7

0,95
 

  𝑛 = 7,37 dibulatkan menjadi 8 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka sampel yang dapat diteliti sebanyak 

8 tempat produksi petis di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik.  

3.3.3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 

sampling dengan Simple Random Sampling. Probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiono, 2015). 

Pengambilan anggota sampel dengan Simple Random Sampling dilakukan secara 
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acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Berdasarkan 

perhitungan rumus yang diperoleh maka dari populasi yang ada dilapangan 

didapatkan sebanyak 8 sampel yang diambil secara Simple Random Sampling. 

3.4. Variabel dan Definisi Oprasional Penelitian 

3.4.1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi untuk hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).  

3.4.1.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan atau 

timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah hygiene sanitasi produksi petis 

3.4.1.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah jumlah mikroba pada petis. 

3.4.2. Definisi Oprasional 

1. Skor hygiene sanitasi produksi merupakan hasil menskor dari pelaksanaan 

observasi terhadap segala sesuatu yang dilakukan untuk mengendalikan 

makanan dari tempat, orang dan perlengkapan dalam produksi agar tidak 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan saat produksi. 

2. Jumlah mikroba adalah jumlah mikroba yang terdapat pada media kultur. 
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3.5. Prosedur Penelitian  

Berikut merupakan bagan yang dapat disusun berdasarkan prosedur 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian 

3.5.1. Studi Observasi 

3.5.1.1. Penyusunan Instrumen 

Penyusunan instrumen merupakan hal pertama sebelum melakukan 

observasi, penyusunan instrumen ini dilakukan sebagai alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Penyususnan instrumen ini 

berdasarkan pada syarat hygiene sanitasi yang telah diatur oleh Departemen 

Kesehatan dalam keputusan menteri nomor 715/MENKES/SK/V/2003. Dimana 

keputusan menteri ini dilampirkan pada lampiran 1. 

3.5.1.2. Pengisian Lembar Observasi 

Pengisisan lembar observasi dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan 

observasi pada rumah produksi petis pada saat pembuatan. Lembar observasi diisi 

untuk mengetahui perilaku sanitasi pembuatan petis. Poin-poin potongan yang 

terdapat pada lembar observasi berupa acuan yang terdapat pada persyaratan 
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hygiene sanitasi jasaboga. Dimana lembar observasi yang telah disusun 

dilampirkan pada lampiran 2. 

3.5.1.3. Penskoran Hygiene Sanitasi Produksi 

Berdasarkan hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disusun berdasarkan syarat hygiene sanitasi yang telah diatur oleh Departemen 

Kesehatan dalam keputusan menteri nomor 715/MENKES/SK/V/2003 ini 

dilakukan penskoran untuk terpenuhinya hygiene sanitasi yang dilaksanakan oleh 

produsen petis. Dalam satu poin penilaian persyaratan hygiene sanitasi jika 

terpenuhi maka mendapatkan skor 1 dan jika tika terpenuhi maka skor yang 

didapat dalam kategori itu 0. Dari seluruh poin-poin penilaian yang ada akan 

dijumlah, maka hasil dari penjumlahan tersebut menunjukkan skor persyaratan 

hygiene sanitasi yang terpenuhi. 

3.5.2. Uji Kandungan Mikroba 

3.5.2.1. Tahap Persiapan 

3.5.2.1.1. Pembuatan Medium PCA (Plate Count Agar) 

Tahap persiapan yang pertama yaitu mempersiapkan medium PCA (Plate 

Count Agar). Medium adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau 

zat-zat hara (nutrien) yang digunakan menumbuhkan mikroorganisme diatas atau 

didalamnya (Waluyo, 2010). Berikut merupakan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam pembuatan medium padat: 

1. Masukkan 12,375 gr medium PCA tersebut ke dalam labu erlemeyer 500 ml, 

lalu dipanaskan diatas hot plate sampai larutan mejadi homogen. 

2. Menuangkan 10 ml medium PCA ke dalam tiap cawan petri. Lakukan hal ini 

sebelum menjadi dingin dan mengental. 
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3. Menutup semua cawan petri lalu disterilkan dengan menggunakan outoklaf. 

4. Setelah dilakukan sterilisasi medium dalam cawan petri akan dipakai sebagai 

medium lempeng diletakkan dengan posisi mendatar dan diamkan selama 1 x 

24 jam. 

5.  Setalah 1 x 24 jam mediia yang telah memadat diamati, jika medium tetap 

bersih dan tidak ditumbuhi bakteri maka medium tersebut dapat dipakai untuk 

menguji kandungan mikroba. 

3.5.2.1.2. Alat dan Bahan  

a. Alat 

1) Tabung reaksi 40 buah 

2) Cawan petri 48 buah 

3) Mikropipet 0,1 ml 1 buah 

4) Mikropipet 1 ml 1 buah 

5) Autoclave 1 buah 

6) LAF 1 unit 

7) Inkubator 1 unit 

8) Timbangan analitik 1 unit 

9) Coloni counter 1 unit 

10) Kertas label 1 lembar 

11) Bolpoint 1 buah 

12) Spidol 1 buah 

b. Bahan  

1) Kertas pembungkus 2 gulung 

2) Bunsen 1 buah 

3) Sampel petis 8 sampel 

4) Media agar PCA 12,375 gr 

5) Pepton 1,39 gr 

6) Alkohol 70% 

7) Aluminium foil 1 gulung 

8) Tissue 1 gulung 

9) Aquades 1500 L 

 

3.5.2.2. Tahap Pelaksanaan  

Setelah tahapan persiapan telah dilakukan maka tahap selanjunya yaitu 

pelaksanaan uji kandungan mikroba dengan metode TPC (Total Plate Count). 

Berikut merupakan lankah-langkah pelaksanaan metode tersebut: 

1. Membuat pengenceran dari sampel, mulai dari kecil sampai besar dengan 

cara mengambil sampel yang sudah disuspensi dengan menggunakan pipet 
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steril sebanyak 1 ml sampel kedalam 9 ml aquades hingga didapatkan 

pengenceran yang sesuai yaitu hingga 6 kali pengenceran bertingkat. 

2. Gunakan alat penyebar untuk meratakan suspensi di atas permukan 

lempeng agar. 

3. Cawan petri dibalik dan dimasukkan almari pengeram dengan suhu 

tertentu selama 72 jam 

4. Menghitung koloni pada cawan yang mempunyai jumlah 30-300 koloni 

3.5.2.3. Perhitungan Jumlah Mikroba 

Perhitungan jumlah mikroba dari sampel yang didapatkan ini dilakukan 

dengan cara menghitung jumlah koloni yang tumbuh pada media agar. 

Menghitung koloni dilakukan dengan dilakukan dengan menggunakan kaca 

pembesar dibawah sinar lampu yang terang, dapat digunakan colony counter 

(Trihendrokesowo, 1989). Menghitung jumlah mikroba yang tumbuh dalam petri 

ini dapat dilakukan dengan mengalikan faktor pengenceran yang digunakan 

dikalikan 10 karena hanya 0,1 ml suspensi yang digunakan memperoleh CFU/ml 

(CFU = Coloni Forming Units). 

Perhitungan semua petri harus diselesaikan pada satu waktu, jika 

penghitungan semua petri tidak dapat diselesaikan pada saat tersebut, simpanlah 

petri pada suhu 0-4,4°C untuk melanjutkan kemudian (Trihendrokesowo, 1989). 

Hitung semua koloni pada petri yang dipilih menggunakan suatu standart yang 

disebut Standartd Plate Count (SPC) sebagai berikut: 

1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300; jika tidak ada yang memenuhi syarat dipilih yang mendekati 

300. 
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2. Beberpa koloni yang bergabung manjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai 

satu koloni. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. 

4. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari setengah luas petri disk; 

koloni demikian dinamakan koloni spreader. 

5. Perbandingan jumlah bakteri hasil pengenceran yang berturut-turut antara 

pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran yang sebelumnya; jika 

sama atau lebih kecil dari dua hasilnya dirata-rata, jika lebih besar dari 2 yang 

dipakai jumlah mikroba dari pengenceran sebelumnya. 

6. Sebelum memenuhi syarat jumlah koloni anatara 30-300 maka hasilnya 

dirata-rata. 

(Waluyo, 2010) 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi data 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Silalahi (2009) 

Metode pengumpulan data dapat diambil sesuai permasalahan dan tujuan 

penelitian yang akan dicapai. Dalam peneitian ini metode pengambilan data yang 

dilakukan ada dua yaitu dengan cara observasi dan melakukan uji laboratorium. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data pelaksanaan hygiene sanitasi yang 

dilakukan oleh produsen petis.  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dengan prosedur 
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berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat aktivitas atau kegiatan 

tertentu (Gusdiah, 2016). observasi yang akan dilakukan ini dengan cara 

melakukan pengamatan langsung dengan membawa lembar observasi yang telah 

disusun untuk melakukan pengecekan keadaan yang diamati dengan kesesuaian 

syarat hygiene sanitasi.  

Lembar observasi yang telah disusun ini terdapat 17 pernyataan yang 

didalamnya terdapat poin-poin yang akan dinilai dan total poin yang terdapat 

dalam lembar observasi ini ada 48 poin. 17 pernyataan ini mulai dari persyaratan 

umum, fasilitas sanitasi dan persyaratan hygiene sanitasi pengolahan makanan. 

Dalam persyaratan umum ini terdiri dari lokasi, halaman, bangunan, lantai, 

dinding, langit-langit, pintu dan jendela, pencahayaan, dan ventilasi. Untuk 

fasilitas sanitasi terdiri dari fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan, 

tempat cuci tangan, air bersih, kamar mandi, dan tempat sampah. Sedangkan 

dalam persyaratan hygiene sanitasi pengolahan makanan terdiri dari tenaga/ 

karyawan pengolah makanan, perilaku tenaga/karyawan selama bekerja, dan 

peralatan yang kontak dengan makanan. Dan dalam masing-masing pernyataan 

mempunyai poin-poin sesuai dengan acuan yang terdapat dalam persyaratan 

hygiene sanitasi jasaboga. 

Metode pengambilan data yang kedua adalah dengan melakukan uji 

laboratorium pada sampel dari tempat produksi yang telah dilakukan observasi 

pelaksanaan hygiene sanitasi. Uji laboratorium yang dilakukan disini adalah 

dengan melakukan analisis total mikroba menggunakan metode TPC (Total Plate 
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Count). Dari kedua metode pengambilan data tersebut data yang didapatkan akan 

dimasukkan ke dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Tabel Hasil Pengambilan Data 

Kode Home 

Industri 

Jumlah Mikroba Skor Hygiene Sanitasi 

   

   

   

   

   

3.7. Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Korelasi Product Moment. Analisis Korelasi Product Moment ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain yaitu 

hubungan antara pelaksanaan hygiene sanitasi proses pembuatan petis dengan 

total mikroba. Menurut Sugiyono (2001) sebelum melakukan uji korelasi, 

dilakukan uji asumsi normalitas. Statistika parametris itu bekerja berdasarkan 

asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi 

normal. Jika data tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat 

digunakan untuk alat analisis. Sebagai gantinya digunakan teknik statistik lain 

yang tidak harus berasumsi bahwa data berdistribusi normal. Teknik statistik itu 

adalah statistika nonparametris. Proses melakukan analisis korelasi product 

moment dapat menggunakan SPSS versi 21 maupun dengan cara perhitungan 

manual. Peritungan analisis korelasi product moment dengan menggunakan cara 

manual dapat dilakukan dengan rumus berikut :  
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Rumus diatas adalah rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk 

menghitung koefisien korelasi, atau dapat juga menggunakan rumus berikut yang 

dapat sekaligus menghitung persamaan regresi :  

 

 

Dimana:  

r       = korelasi 

n      = banyaknya sampel 

x      = variabel bebas 

y       = variabel terikat 

∑ xy = jumlah hasil kali skor x dan y     

∑ x   = jumlah skor x      

∑ y   = jumlah skor y     

∑ x2 = jumlah suadrat skor x    

∑ y2 = jumlah kuadrat skor y     


