
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis penelitian 

       Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksperimental 

sesungguhnya (True Eksperimental Research). Menurut Sugiyono (2010) 

dikatakan true experimental karena dalam penelitian, peneliti dapat mengontrol 

semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true 

eksperimental adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai 

kelompok diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah 

kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. 

       Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Factorial 

Desain. Desain penelitian ini memiliki dua variabel atau lebih variabel independen 

yang dimanipulasi terhadap variabel dependen dan masing-masing variabel dipilih 

secara random (Santoso, 2010).   

3.2. Tempat dan waktu penelitian 

3.2.1.  Tempat penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2.2.  Waktu penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 hingga 31 Agustus 

2017. 
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3.3. Populasi dan sampel 

3.3.1.  Populasi 

       Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah koloni bakteri bakso daging sapi. 

3.3.2.  Sampel  

       Sampel adalah bagian yang terkandung dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah koloni bakteri pada bakso daging sapi. 

3.3.3.  Teknik sampling 

              Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Simple Random Sampling. Menurut Sugiyono (2010), teknik simple random 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan 

strata dalam populasi tersebut. Teknik ini dapat digunakan untuk sampel yang 

anggota populasinya homogen. 

       Jumlah sampel dan perulangan pada penelitian ini dapat ditentukan 

berdasarkan rumus berikut: 

(t - 1) (r - 1)   ≥ 15  Keterangan: 

(12 - 1) (r - 1) ≥ 15  t: treatmen (perlakuan) 

        11 (r - 1) ≥ 15  r: replikasi (perulangan) 

          11r – 11 ≥ 15  n: jumlah sampel 

                      r ≥ 15 +11 

   11 

                            r ≥ 2,36 (Ulangan yang digunakan adalah 3 kali) 
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n = t . r 

n = 12 . 3 

n = 36 (Banyak sampel yang diguanakan) 

3.4. Jenis variabel penelitian 

3.4.1.  Variabel bebas 

       Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap objek yang diteliti 

(Sugiyno, 2010). Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas dua 

macam yaitu konsentrasi sari kulit buah naga dan lama penyimpanan. Konsentrasi 

sari kulit buah naga yang digunakan antara lain adalah 20%, 30%, dan 40%. 

Sedangkan lama penyimpanan yang digunakan dalam peelitian ini antara lain 

adalah 1, 3, dan 5 hari. 

3.4.2.  Variabel terikat 

       Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat adanya pengaruh 

perlakuan dari variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jumlah koloni bakteri pada bakso sebagai objek 

penelitian.  

3.4.3.  Variabel kontrol 

       Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dikendalikan atau dibuat sama 

oleh peneliti, sehingga objek yang diteliti tidak akan terpengaruh oleh faktor luar 

yang tidak dilakukan penelitian (Sugiyono, 2010). Variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain adalah lama perendaman selama 30 menit dan suhu 

penyimpanan 3oC.  
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3.5. Definisi operasional variabel 

a. Konsentrasi adalah angka perbandingan antara zat pelarut dan zat terlarut. 

Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi sari 

kulit buah naga merah (Hylocereus polirhizus) dengan konsentrasi larutan 

20%, 30%, dan 40%. 

b. Sari kulit buah naga merah adalah cairan bening hasil dari perasan kulit buah 

naga merah yang masih dalam keadaan segar. 

c. Lama penyimpanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui lama 

dari suatu bahan yang efektif. Lama penyimpanan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 1, 3, dan 5 hari. 

d. Angka total lempeng bakteri adalah jumlah koloni bakteri yang terdapat 

pada suatu sampel makanan. Koloni yang tumbuh kemudian dihitung 

dengan menggunakan Colony Counter (Nurhayati & Samallo, 2013). 

3.6. Prosedur penelitian 

3.6.1.  Persiapan alat dan bahan 

       Tahapan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan penelitian adalah 

mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

3.6.1.1. Alat uji Total Plate Count (TPC) 

1. Cawan petri    60 buah 

2. Spuit (suntikan)   1 buah 

3. Laminar Air Flow   1 buah 

4. Autoclave    1 buah 

5. Inkubator    1 buah 
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6. Timbangan analitik   1 buah 

7. Colony Counter   1 buah 

8. Bunsen    1 buah 

9. Pisau    1 buah 

10. Juicer    1 buah 

11. Telenan    1 buah 

12. Beaker glass 100 ml  1 buah 

13. Gelas ukur 100 ml   2 buah 

14. Erlenmayer    3 buah 

15. Rak tabung reaksi   5 buah 

16. Tabung reaksi   60 buah 

17. Magnetic Stirer   1 buah 

18. Alat penyaring   1 buah 

19. Mortal martil   5 buah 

20. Pinset    2 buah 

21. Blender    1 buah 

22. Fortex    1 buah 

3.6.1.2. Bahan uji Total Plate Count (TPC) 

1. Kulit buah naga   60 buah 

2. Bakso daging sapi   15 butir 

3. Aquades    500 ml 

4. Alkohol 70%   50 ml 

5. Karet gelang   100 buah 

6. Alumunium foil   1 pack 



48 
 

7. Kertas label    1 buah 

8. Plastik wrap   1 pack 

9. Media agar PCA   30 gram 

10. Tissue    2 gulung 

11. Wadah mika   15 buah 

3.6.2.  Pelaksanaan penelitian 

3.6.2.1. Pembuatan bakso daging sapi 

       Adapun prosedur pembuatan bakso daging sapi adalah sebagai berikut: 

1. Membeli daging sapi yang masih segar sebanyak 1 kg dan menjaganya agar 

tetap dalam keadaan dingin. 

2. Daging sapi digiling dengan menggunakan mesin mincer. 

3. Daging sapi yang telah digiling dimasukkan dalam mesin mixer dan dicampur 

dengan sebagian es, lalu diaduk dengan kecepatan tinggi, jika sudah 

tercampur, tepung dan bumbu (merica, garam, dan bawang putih) 

dimasukkan ke dalam mesin mixer, lalu diaduk kembali hingga tercampur 

rata. 

4. Melakukan pencetakan bakso bentuk bulat dengan ukuran 2 cm - 3 cm dicetak 

dengan menggunakan tangan. 

5. Bakso yang telah dicetak bulat selanjutnya direbus dalam air panas dengan 

suhu 100oC. Perebusan menggunakan api yang tidak terlalu besar dengan 

lama perebusan 20 menit. 

6. Bakso yang telah direbus selanjutnya didinginkan atau dianginkan hingga 

tidak ada air yang menetes lagi. 
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3.6.2.2. Pembuatan sari kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus) 

       Adapun prosedur pembuatan sari kulit buah naga adalah sebagai berikut: 

1. Mencuci bersih kulit buah naga merah 

2. Memotong kecil-kecil kulit buah naga merah 

3. Memasukkan potongan kulit buah naga ke dalam blender, kemudian 

tambahkan aquades dengan perbandingan 1:1 dengan berat kulit buah naga, 

selanjutnya memblendernya hingga hancur dan halus. 

4. Selanjutnya kulit buah naga yang telah di blender kemudian disaring dengan 

kain saring.  

5. Hasil sari kulit buah naga diperas dengan menggunakan kain. 

3.6.2.3. Pengenceran sari kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus) 

       Pembuatan konsentrasi sari kulit buah naga merah 20%, 30%, 40%, dan 0% 

(perlakuan kontrol), masing-masing konsentrasi pengenceran dibuat sebanyak 100 

ml. Jumlah tersebut disesuaikan dengan bahan yang akan direndam. Adapun 

perhitungan volume pengenceran dengan aquades adalah sebagai berikut: 

Konsentrasi 20%      = 20 ml sari kulit buah naga + 80 ml aquades 

Konsentrasi 30%    = 30 ml sari kulit buah naga + 70 ml aquades 

Konsentrasi 40%     = 40 ml sari kulit buah naga + 60 ml aquades 

Kontrol negatif 0 ml = 0 ml sari kulit buah naga + 100 ml aquades 

       Penggunaan konsentrasi 20%, 30%, dan 40% didapatkan dari uji pendahuluan 

sebelumnya. Lama penyimpanan yang digunakan sebelumnya adalah 3, 6, dan 9 

(Fuad, 2005). Sedangkan konsentrasi yang digunakan pada penelitian sebelumnya 

adalah 20 mg/ml dan 40 mg/ml (Amalia, 2014).  
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3.6.2.4. Perlakuan perendaman sampel dalam ektrak kulit buah naga 

       Sampel bakso yang telah disiapkan kemudian dilakukan perendaman pada 

masing-masing konsentrasi yaitu 20%, 30%, dan 40%. Masing-masing konsentrasi 

dilakukan perendaman selama 30 menit. Waktu lama perendaman tersebut 

diperoleh dari uji pedahuluan yang telah dilakukan peneliti terdahulu. 

       Adapun prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur Penelitian 

3.6.2.5. Penyimpanan dalam Lemari Es 

       Setelah dilakukan perendaman, maka sampel akan disimpan dalam lemari es 

dengan suhu 3oC selama 1, 3, dan 5 hari. 

 

Membuat bakso 

Membawa bakso ke Laboratorium 

Perendaman sari kulit buah naga (20%, 

30%, 40%) dengan lama perendaman 

masing-masing 30 menit 

Pendinginan dan penyimpanan dalam 

refrigator (3oC) dengan lama penyimpanan 

1,3, dan 5 hari 

Pengujian sampel 

Uji jumlah koloni bakteri (TPC) 
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3.6.2.6. Analisa kandungan total bakteri dengan menggunakan metode TPC 

(Total Plate Count) 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode TPC (Total Plate 

Count), yang mana pada penelitian TPC ini digunakan untuk menghitung julah total 

koloni bakteri dalam satu sampel dengan menggunakan teknik pengenceran dan 

cawan yang dihitung adalah mengandung 30 - 300 koloni bakteri (Waluyo, 2010). 

Metode ini menggunakan cara tuang/penuangan (Pour plate). Pada penelitian TPC 

ini tidak mengidentifikasi jenis bakteri, namun hanya menghitung jumlah total 

koloni bakteri saja. Kelebihan dari teknik ini adalah mikroba yang tumbuh dapat 

tersebar merata pada media agar. Adapun tahapan yang dilakukan untuk 

menganalisa total koloni bakteri adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Mengambil media PCA kemudian ditimbang dan disesuaikan dengan jumlah 

sampel yang akan digunakan. 

3. Memasukkan media PCA ke dalam erlenmeyer kemudian diencerkan dengan 

menggunakan aquades. 

4. Menghomogenkan media PCA dengan aquades menggunakan magnetic stirer 

selama 30 menit. 

5. Melakukan sterilisasi cawan petri sebelum digunakan dengan cara 

membungkus cawan petri menggunakan kertas dan memasukkannya kedalam 

autoclave. 

6. Setelah proses sterilisasi selesai kemudian tuangkan media PCA yang telah 

diencerkan kedalam cawan petri kemudian diamkan selama satu jam, agar 

media PCA menjadi padat dan siap untuk digunakan. 



52 
 

7. Mengambil media PCA yang telah siap digunakan kemudian memberikan label 

dengan spidol untuk menandai setiap sampel. 

8. Selanjutnya menggoreskan sampel sebanyak 0,1 ml ke dalam media PCA yang 

telah padat. 

9. Menutup cawan petri yang telah dilakukan proses sterilisasi. 

10. Memasukkan cawan petri ke dalam incubator dengan kisaran suhu 37oC selama 

24 jam dengan posisi cawan petri dibalik agar air kondensasi tidak jatuh ke 

media PCA (usahakan media PCA harus dalam keadaan kering). 

11. Melakukan perhitungan koloni bakteri menggunakan colony counter dengan 

ketentuan jumlah koloni bekisar antara 30 - 300 koloni/ml. adapun cara 

perhitungan jumlah koloni bakteri dengan menggunakan colony counter adalah 

sebagai berikut: 

1) Menekan tombol di belakang untuk menyalakan colony counter.  

2) Meletakkan cawan petri yang telah diinkubasi pada colony counter. 

3) Maka akan muncul koloni-koloni bakteri yang tumbuh pada media PCA 

tersebut. 

4) Menandai koloni bakteri yang terdapat pada cawan petri dengan 

menggunakan spidol. 

12. Menghitung jumlah koloni sesuai dengan tanda yang telah diberikan. 

13. Menentukan jumlah total koloni bakteri dengan menggunakan perhitungan 

jumlah koloni per ml = jumlah koloni percawan.  

3.7. Rancangan percobaan 

       Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini menggunakan 2 faktor dan 12 kombinasi 
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perlakuan yang diambil secara random dengan masing-masing perlakuan 

menggunakan 3 kali pengulangan. Adapun faktor perlakuan adalah sebagai berikut: 

Faktor I : Konsentrasi sari kulit buah naga merah(%) 

A1: Kontrol (tidak dikenai perlakuan) 

A2: Konsentrasi sari kulit buah naga 20% 

A3: Konsentrasi sari kulit buah naga 30% 

A4: Konsentrasi sari kulit buah naga 40% 

Faktor II : Lama penyimpanan (hari) 

B1: Lama penyimpanan 1 hari 

B2: Lama penyimpanan 3 hari 

B3: Lama penyimpanan 5 hari 

      Adapun dua belas kombinasi perlakuan adalah sebagai berikut: 

A1B1: kontrol dengan lama penyimpanan 1 hari 

A1B2: kontrol dengan lama penyimpanan 3 hari 

A1B3: kontrol dengan lama penyimpanan 5 hari 

A2B1: konsentrasi sari kulit buah naga merah 20 % dengan lama penyimpanan 

1 hari 

A2B2: konsentrasi sari kulit buah naga merah 20% merah dengan lama 

penyimpanan 3 hari 

A2B3: konsentrasi sari kulit buah naga merah 20% dengan lama penyimpanan 

5 hari 

A3B1: konsentrasi sari kulit buah naga merah 30% dengan lama penyimpanan 

1 hari 
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A3B2: konsentrasi sari kulit buah naga merah 30% dengan lama penyimpanan 

3 hari 

A3B3: konsentrasi sari kulit buah naga merah 30% dengan lama penyimpanan 

5 hari 

A4B1: konsentrasi sari kulit buah naga merah 40% dengan lama penyimpanan 

1 hari 

A4B2: konsentrasi sari kulit buah naga merah 40% dengan lama penyimpanan 

3 hari 

A4B3: konsentrasi sari kulit buah naga merah 40% dengan lama penyimpanan 

5 hari 

Banyak Ulangan: 

 I : Ulangan ke-1 

 II : Ulangan ke-2 

 III : Ulangan ke-3 
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A4B1 I A1B1 III A3B1 III 

A1B2 II A2B2 I A3B3 I 

A4B3 III A2B3 I A3B2 I 

A2B3 III A4B2 I A3B2 II 

A3B3 II A1B1 I A1B2 III 

A3B3 III A4B1 II A2B2 III 

A4B1 III A2B2 II A1B3 I 

A1B2 I A2B1 III A1B3 III 

A2B1 II A4B2 II A1B1 II 

A1B3 II A4B3 II A2B1 I 

A3B1 I A3B2 III A4B3 I 

A2B3 II A4B2 III A3B1 II 

Gambar 4. Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

3.8. Teknik pengumpulan data 

       Data yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data uji laboratorium 

yaitu data analisa jumlah koloni bakteri pada bakso daging sapi. Data analisa jumlah 

koloni bakteri didapatkan dari hasil uji Total Plate Count (TPC) yang kemudian 

dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri dengan menggunakan alat Colony 

Counter.  

3.9. Teknik analisis data 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Anava Dua 

Faktor (Two Way Anova) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan yang telah 

diberikan, sebelum melakukan uji tersebut maka harus didahului dengan Uji 

Normalitas dan selanjutnya dilakukan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
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3.9.1. Uji normalitas 

       Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan di uji normal 

ataupun tidak. Analisis data uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

SPSS (Statistic Program for Social Science). . 

3.9.2. Uji Homogenitas 

       Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok populasi 

memiliki varian yang homogen ataupun tidak. Analisis data uji homogenitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistic Program for Social Science).   

3.9.3. Uji anava dua faktor (Two Way Anava) 

       Setelah prasyarat telah dipenuhi yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, 

apabila didapatkan data normal dan homogen maka pengujian dapat dilanjutkan. 

Analisis data uji Anava Dua Faktor (Anova Two Way) dapat dilakukan dengan 

menggunakan SPSS (Statistic Program for Social Science).  

3.9.4. Uji beda nyata terkecil (BNT) 

       Uji Beda Nyata Terkecil digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perlakuan atar kelompok serta untuk mengetahui perlakuan manakah yang paling 

optimal. Analisis data uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat diketahui setelah hasil 

dari uji Anava Dua Faktor (Anova Two Way) telah keluar. 




