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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada beberapa lokasi tempat penjualan ampo di 

Tuban dan analisis kandungan bakteri koliform, mikroba, Salmonella sp, dan 

Staphylococcus aureusdilaksanakan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutami 188 A Malang. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 26 Mei-2 Juni 2017. 

3.2 Jenis Penelitian 

3.2.1 Kegiatan Penelitian 

Jenis penelitian dalam kegiatan ini adalah deskriptif kualitatif merupakan 

salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau 

fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini 

menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang 

terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, 

pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, 

perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan 

sebagainya (Sugiyono, 2005). 

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan ke desa Bektiharjo 

Kecamatan Semanding dan desa Mrutuk kecamatan Widanguntuk melihat hiegien 

sanitasi pembuatan dan penjualan yang dilakukan oleh penjualjajananampo. 
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Kegiatan selanjutnya adalah menganalisis total koliform, total mikroba, 

keberadaan Salmonella sp, danStaphylococcus aureusyang terdapat dalam ampodi 

Laboratorium Biomedik UMM dan menghubungkan hasilnya dengan mutu 

perilaku sanitasi pembuatan dan penjualan ampo yang dilakukan oleh penjual 

ampo.  

3.2.2 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pertama 

adalah melakukan observasi ke tempat pembuatan ampo dan kemudian 

melakukan uji laboratorium untuk mengetahui total koliform dan total bakteri. 

Kegiatan yang kedua adalah pembuatan leaflet. 

3.2.3 Tahap Persiapan  

Merupakan tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan semua hal yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. 

a. Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah plastik, spidol, dan kertas label. 

b. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji TPC adalah spidol, mikroplate, 

mikrosentrifuge, magnetik stirer, timbangan digital, erlenmeyer, gelas ukur, 

pipet tetes 0,9 ml dan 0,1 ml, cawan petri, alumunium foil, tip, autoclave, 

enkast, inkubator, coloni counter, mikroskop, kertas label, ampo, aquades, agar 

Mac Konkey, agar PCA, media pengenceran SSA. 

3.2.4 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Pengisian Lembar Observasi 

Pengisian lembar observasi dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan 

observasi dan wawancara dengan pembuat ampo. Lembar observasi diisi untuk 
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mengetahui hiegienitas dan sanitasi penjual ampo. Poin-poin yang terdapat 

pada lembar observasi berupa acuan yang terdapat pada prinsip-prinsip higiene 

dan sanitasi makanan. 

b. Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalan Cara 

pengambilannya menggunakan total sampling yaitu sampel yang mewakili 

jumlah populasi yang biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil. Sampel 

adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau keadaan tertentu 

yang akan diteliti (Gunawan, 2013).  

1. Analisa Kandungan Total Koliform dan Total Mikroba dengan 

menggunakan metode TPC (Total Plate Count) 

 

Total drop plate adalah suatu teknik untuk memperoleh koloni murni suatu 

organisme. Teknik ini dilakukan dengan meneteskan sampel keatas 

permukaan media tanpa menyentuh media tersebut dengan pipet kemudian 

masing-masing sektor yang telah ditandai diamati untuk melihat 

pertumbuhan mikroba dan dengan teknik ini perhitungan mikroba dapat 

dilakukan dengan cepat dan lebih akurat (Herigstad, 2001). Kelebihan 

teknik adalah mikroba yang tumbuh dapat tersebar merata pada agar, lebih 

mudah dilakukan, dan lebih ekonomis. 

a. Mempersiapkan alat dan bahan. 

b. Mengambil agar Mac Konkey dan agar PCAkemudian ditimbang sesuai 

dengan jumlah sampel yang akan digunakan. 

c. Masukan Mac Konkey dan agar PCA kedalam erlenmeyer dan diencerkan 

dengan menggunakan aquades. 
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d. Menghomogenkan Mac Konkey dan agar PCA dengan menggunakan 

magnetic stirer selama 30 menit. 

e. Membungkus cawan petri menggunakan kertas dan memasukan kedalam 

autoclave untuk mensterilkan cawan petri sebelum digunakan. 

f. Menuangkan Mac Konkey dan agar PCA dan mendiamkan selama satu 

malam agar media menjadi pada dan siap untuk digunakan. 

g. Mengambil sampel dan memasukannya kedalam mikro sentrifuge. 

h. Mengambil mediaMac Konkey dan agar PCA yang sudah disiapkan 

kemudian memberikan labek dengan spidol untuk menandai setiap 

pengenceran yang akan dilakukan mulai dari tanpa pengenceran hingga 

pengenceran 10
-1

 sampai dengan 10
-4

. 

i. Mengambil sampel menggunakan pipet steril sebanyak 0,1 ml dan 

meneteskan kedalam 0,9 ml larutan pengencer yang telah dimasukan 

kedalam mikroplate sehingga didapatkan pengenceran yang sesuai. 

j. Mengambil sampel yang telah diencerkan dengan meneteskan sampel 

sebanyak 0,1ml kedalam cawan petri sesuai dengan media yang 

digunakan yaitu Mac Konkeyagar untuk mengetahui total koliform, dan 

PCA untuk mengetahui total bakteri dan meneteskan sampel pada label 

pengenceran yang telah dituliskan dibawahnya. 

k. Mengulangi langkah kerja nomor 10 tersebut sampai semua pengenceran 

yang dilakukan selesai.  

l. Menunggu sampel yang telah diteteskan meresap kedalam media 

m. Memasukan cawan petri kedalam inkubator dengan suhu kurang lebih 

37
0
C selama 24 jam. 



46 
 

n. Mengamati mikroba menggunakan mikroskop dan menghitung koloni 

menggunakan coloni counter dengan ketentuan koloni 30-300 koloni/ml. 

o. Menentukan jumlah total koloni bakteri dengan perhitungan jumlah 

koloni per ml= jumlah koloni percawan. 

p. Mengamati setelah inkubasi 24 jam dan mencatat dalam label yang telah 

disediakan 

2. Analisis Kandungan Salmonella sp pada Ampo Menggunakan Metode 

TPC dengan Media Pengenceran SSA (Salmonella Shigella Agar) 

 

a. Alat  

 Incubator 

 Cawan petri steril 

 Lampu spiritus 

 Pepet ukur 

 Beaker glass 

 Ose 

b. Bahan  

 Media SCB ( Selenite Cystine Broth ) 

 Media SS Agar 

 Media Mac Conkey 

 Susu Kedelai 

 Aquadest 

c. Cara Kerja 

 Dipipet 10 ml sampel susu kedelai yang telah disiapkan 

 Dimasukan pada media pemupuk ( SCB ) 
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 Diinkubasi pada incubator pada suhu 37° C selama 24 jam 

 Disiapkan media selektif ( SS Agar dan Mac Conkey ) 

 Diambil 1 Ose dari media SCB yang telah dibuat sebelumnya 

 Dihapuskan secara zigzag pada media selektif yang telah disiapkan 

 Diinkubasi pada incubator pada suhu 37° C selama 24 jam 

 Diamati dan dicatat koloni-koloni yang tumbuh 

3. Analisis Kandungan Staphylococcus aureus pada Ampo Menggunakan 

TPC dengan Media TPC  

 

a. Prosedur Kerja 

1. PembuatanMedia 

 Mencampurkan 11,5 gram serbuk NA dalam 0,5 liter aquadest 

 Memanaskannya di atas hot plate, sambil diaduk dengan 

menggunakan magnetic stirrer, hingga seluruh bahan homogen 

2. Sterilisasi Peralatan dan Media 

 Menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, beserta media 

 Mensterilisasi semua alat dan bahan beserta media yang akan 

digunakan di dalam autoklaf dalam suhu 121
o
C 1 atm selama 15 

menit. 

3. Homogenisasi contoh dan Pengenceran 

 Memipet sample susu sebanyak 25 mL ke dalam botol sample yang 

telah berisi 225 mL larutan pengencer. Mengocok sample dalam 

botol hingga homogen (25 kali) 

 Membuat pengenceran dari 10-1 hingga diperoleh pengenceran 

yang diperlukan. 
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4. Perbenihan 

 Memipet 1 ml dari masing-masing pengenceran ke dalam cawan 

Petri steril secara simplo dan duplo 

 Menuangkan media NA sebanyak 12-15 ml ke dalam cawan Petri 

(media telah dicairkan pada suhu 45
o
C ± 1

o
C dalam waktu 15 

menit dari pengenceran pertama 

 Menggoyangkan cawan Petri dengan hati-hati (memutar dan 

menggoyangkan ke depan dan ke belakang serta ke kanan dan ke 

kiri) hingga contoh tercampur rata dengan media. 

 Mengerjakan pemeriksaan blanko dengan menuangkan media ke 

dalam cawan Petri. 

 Memasukkan semua cawan Petri dengan posisi terbalik ke dalam 

incubator dan diinkubasikan pada suhu 35±1
o
C selama 48 jam. 

 Mengamati bakteri Staphylococcus di bawah mikroskop. 

Hasil Uji Total Koliform Menggunakan Metode TPC (Media Mac 

Konkey) dan Total Bakteri Menggunakan Agar PCA 

 

Tabel 3.1 Tabel Total Koliform pada Ampo 
Sampel Ampo Total Koliform (MPN/100 ml) 

  

  

 

Tabel 3.2 Total Bakteri pada Ampo 
Sampel Ampo Total Bakteri (Koloni/Gram) 
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Tabel 3.3Keberadaan Salmonella sppada Ampo 
Sampel Ampo Salmonella sp (Koloni/Gram) 

  

  

 

Tabel 3.4Keberadaan Staphylococcus aureuspada Ampo 
Sampel Ampo Staphylococcus aureus  (Koloni/Gram) 

  

  

 

Tabel 3.5 Pengukuran Hiegienitas dan Sanitasi  
Sampel Ampo Jumlah Skor 

  

  

 

Berdasarkan uraian pelaksanaan pada penelitian, prosedur kerja sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Prosedur Kerja 

Melakukan observasi ke tempat pembuatan ampo 

Mengambil sampel ampo 

Melakukan uji laboratorium 

Uji TPC 

(Media Mac 
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Total 

Koliform 
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(Media PCA) 

Total Bakteri 
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3.3 Populasi dan Teknik Sampling  

3.3.1 Populasi  

Menurut Gunawan (2013), populasi adalah keseluruhan objek penelitian, 

baik hasil menghitung maupun pengukuran (kuantitatif atau kualitatif) dari 

karakteristik tertentu yang akan dikenai generalisasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah penjual ampo yang berada di Tuban. 

3.3.2 Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalahnonrandom 

samplingdengan menggunakan total sampling yaitu sampel yang mewakili jumlah 

populasi yang biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil. Sampel adalah 

bagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau keadaan tertentu yang akan 

diteliti (Gunawan, 2013). Langkah-langkah dalam penentuan sampel sebagai 

berikut: 

a. Memilih ampo sebagai populasi. Populasi ampo sendiri didapatkan dari penjual 

yang berada di kabupaten Tuban 

b. Memilih sampel penjual ampo, karena populasi penjual ampo diTuban ada dua 

maka sampel yang diteliti ada dua yaitu dari desa Bektiharjo dan desa Mrutuk 

c. Masing-masing ampo yang telah didapatkan tersebut diambil untuk dijadikan 

sampel perlakuan. 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 
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a. Kualitas mikrobiologi adalah penentu keamanan produk pangan (Wahyudi, 

dkk, 2008). 

b. Total koliform adalah jumlah keseluruhan koliform yang terdapat didalam 

ampo. Dalam penelitian ini koliform yang dihitung adalah koliform fekal yakni 

sebagai indikasi tercemarnya makanan tersebut oleh kotoran manusia dengan 

menggunakan metode TPC (Total Plate Count) dan medium yang digunakan 

adalah Mac Konkey Agar. Metode TPC yang dilakukan berdasarkan langkah-

langkah yang terdapat dalam buku jurnal Herigstad (2001). 

c. Total mikroba yang diteliti adalah total bakteri yang merupakan jumlah 

keseluruhan bakteri yang terdapat dalam ampo. Namun dalam penelitian ini 

tidak mengidentifikasi jenis bakterinya hanya menghitung jumlah total bakteri 

saja dengan menggunakan mtode TPC (Total Plate Count) dan medium yang 

dgunakan adalah Plate Count Agar (PCA). Metode TPC yang dilakukan 

berdasarkan langkah-langkah yang terdapat dalam buku jurnal Herigstad 

(2001). 

d. Salmonella sp merupakan salah satu bakteri patogen penyebab infeksi saluran 

pemcernaan. Salmonella merupakan bakteri yang ditemukan di Amerika pada 

tahun 1899. Sakit yang disebabkan oleh Salmonella disebut salmonelosis. 

Penyakit ini terus meningkat dengan semakin intensifikasinya produksi 

peternakan dan teknik laboratorium yang semakin canggih. Bakteri dari genus 

Salmonella merupakan bakteri penyebab infeksi (Brooks, 2004). 

e. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak 
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bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37ºC, tetapi membentuk 

pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25ºC) (Jawetz, dkk, 2008). 

f. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian seperti cawan petri, pipet, 

Mac Konkey Agar, Plate Count Agar (PCA), dll. Alat dan bahan tersebut 

dikendalikan  

g. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) adalah 

badan yang menetapkan pengaturan pengawasan tentang obat-obatan dan 

makanan Republik Indonesia BPOM No. HK.00.06.1.52.4011 (penetapan batas 

maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dan 

data yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Menurut Silalahi (2009) 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu untuk 

mendapatkan data empiris. Metode pengumpulan data dapat diambil sesuai 

permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai. 

3.5.1 Metode Pengambilan Data Penelitian 

Metode pengambilan data dalam penelitian adalah observasi. Observasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung sesuai prosedur perencanaan yang 

melibatkan kegiatan melihat dan mencatat aktivitas kegiatan tertentu. Peneliti 

melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah 

disusun untuk melakukan pengecekan kemudian keadaan yang diamati dicocokan 

dengan data observasi. Pengisian lembar observasi bertujuan untuk mengetahui 

hiegiene dan sanitasi pembuatan dan penjualan jajanan ampo. 
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Metode pengambilan data yang digunakan dalam membuat leaflet adalah 

dari studi pustaka, yaitu pengambilan data berdasarkan kajian pustaka dokumen 

tertulis maupun elektronik, hasil penelitian yang dilakukan, dan berdasarkan 

silabus SMA kelas X semester 1 materi peranan bakteri dalam kehidupan 

manusia. Informasi yang diperoleh digunakan untuk bahan membuat leaflet. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil yang 

telah didapat dan dihitung menggunakan rumus yang ada, serta dibandingkan 

dengan standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) cemaran mikroba 

No. HK.00.06.1.52.4011 yaitu penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan 

kimia dalam makanan. Jika hasil total koloni yang diperoleh kurang dari nilai 

BPOM maka sampel dinyatakan layak untuk dikonsumsi, tetapi jika nilai total 

koloni melebihi ambang batas BPOM maka sampel dinyatakan tidak layak untuk 

dikonsumsi. 

3.6.1 Rumus Perhitungan Angka Lempeng Total (ALT) 

a. Pembacaan dan perhitungan koloni pada cawan petri 

1. Cawan yang mengandung jumlah 25 koloni-250 koloni dan bebas 

spreader 

 Catat pengenceran yang digunakan dan hitung jumlah total koloni.  

Perhitungan Angka Lempeng Total sebagai berikut: 

            

 

        

 

                        ∑C 

N = ------------------------------------- 

         [(1 x n1) + (0,1 x n2)] x (d) 
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Dengan:  

N : adalah jumlah koloni produk, dinyatakan dalam koloni  per ml 

atau koloni per g 

∑C : adalah jumlah koloni pada semua cawan yang dihitung 

n1 : adalah jumlah cawan pada pengenceran pertama yang dihitung 

n2  : adalah jumlah cawan pada pengenceran kedua yang dihitung 

d   : adalah pengenceran pertama yang dihitung. 

2. Jumlah koloni semua cawan kurang dari 25 koloni atau cawan tanpa 

koloni. 

Bila cawan duplo dari pengenceran terendah menghasilkan koloni kurang 

dari 25, hitung jumlah yang ada pada cawan dari tiap pengenceran.Rata-

ratakan jumlah koloni per cawan dan kalikan dengan faktor pengenceran 

untuk menentukan ALT yang diperkirakan.  Tandai ALT dengan tanda 

bintang untuk menandai bahwa penghitungan diluar 25-250 koloni per 

cawan. 

3. Cawan dengan jumlah koloni lebih besar dari 250 

Bila jumlah koloni per cawan lebih besar dari 250 pada seluruh 

pengenceran, hitung koloni-koloni pada cawan untuk memberikan 

gambaran penyebaran koloni secara representative.Tandai penghitungan 

ALT dengan tanda bintang untuk menandai bahwa penghitungannya diluar 

25-250 koloni per cawan. 

4. Spreaders 

Penyebaran koloni biasanya dibagi dalam tiga bentuk: 
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a. Rantai koloni, tidak terlalu kelihatan terpisah, karena disintegrasi

rumpun bakteri.

b. Terbentuk lapisan air antara agar dan dasar cawan.

c. Terbentuk lapisan air pada air sisi atau permukaan agar

5. Cawan tanpa koloni

Bila cawan dari semua pengenceran tidak menghasilkan koloni, laporkan

ALT sebagai kurang dari 1 kali pengenceran terendah yang

digunakan.Tandai ALT dengan tanda bintang bahwa penghitungannya

diluar 25-250 koloni.

6. Cawan duplo satu dengan 25-250 koloni dan yang lain lebih dari 250

koloni

Hitung kedua cawan termasuk yang lebih dari 250 koloni dalam

penghitungan ALT.

7. Cawan duplo satu cawan dari tiap pengenceran dengan 25-250 koloni.

Bila 1 cawan dari tiap pengenceran menghasilkan 25-250 koloni dan

cawan lain menghasilkan lebih dari 250 koloni atau kurang 25 koloni,

hitung keempat (4) cawan yang termasuk cawan yang lebih dari 250

koloni atau kurang dari 25 koloni dalam penghitungan ALT.

8. Cawan duplo kedua cawan dari satu pengenceran dengan 25-250

kolonihanya 1 cawan dari pengenceran yang lain dengan 25-250

koloni.

Bila kedua cawan dari satu pengenceran  menghasilkan 25-250 koloni,

hitung keempat (4) cawan yang termasuk cawan yang kurang 25 koloni

atau  lebih dari 250 koloni dalam penghitungan ALT.


