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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah True Eksperimental Research 

(Eksperimen Murni). Dalam eksperimen murni (true experimental) pengujian 

variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol (Sukmadinata, 2011). True Eksperimental 

Research dalam sebuah penelitian, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya eksperimen (Sugiono, 2010). Ciri utama dari  

eksperimental murni adalah sampel yang  digunakan  untuk  eksperimen  maupun  

sebagai  kelompok  kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. 

Penelitian eksperimental merupakan penelitian yang  paling murni kuantitatif.  

Metode ini menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain, yang 

diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran (Sukmadinata, 2011). 

 Desain yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah The 

Posttest-Only Control Group Design, dengan desain sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Denah The Posttest-Only Control Group Design 

      Perlakuan   Observasi   

   

 

 

 

 

Kel. 

Eksperimen  

Kel. Kontrol  

P 

X 

O1 

O2 

45 
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Keterangan:  

Kelompok Eksperimen terdiri dari: 

a. Konsentrasi 12% 

b. Konsentrasi 10% 

c. Konsentrasi 8% 

d. Konsentrasi 6% 

Kelompok kontrol= 0% 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap nonfaktorial. Rancangan jenis ini memiliki ciri-ciri 

dimana penelitian yang dilakukan di lingkungan laboratorium dianggap homogen. 

Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya diletakkan dan dilakukan 

secara acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit percobaan memiliki 

peluang yang sama untuk menerima perlakuan (Sukmadinata, 2012). Bagan  

percobaan  hasil  perambangan  menurut  RAL  disusun  seperti  pada Denah 3.2 

berikut ini. 

Tabel 3.2 Denah Rancangan Acak Lengkap Nonfaktorial 

A1 (I) A2 (III) A3 (V) A4 (I) A4 (IV) 

A2 (I) A1 (III) A3 (I) A2 (V) K (II) 

A3 (II) K (V) A1 (IV) A4 (II) A2 (IV) 

K (III) A4 (III) A2 (II) K (IV) A3 (IV) 

A3 (III) A1 (II) K (I) A4 (V) A1 (IV) 
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Keterangan : 

A1 : Konsentrasi 12% 

A2 : Konsentasi 10% 

A3 : Konsentrasi 8% 

A4 : Konsentrasi 6% 

K : Kontrol  

I  : Ulangan ke-1 

II : Ulangan ke-2 

III  : Ulangan ke-3 

IV : Ulangan ke-4 

V : Ulangan ke-5 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Bendungan Sutami No.188 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal  20 September - 27 Sepember 

2017. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti yang memiliki kualitas dan  

karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ikan tuna yang dibeli dari pedagang di 

Sendang Biru dan diantar ke pasar Gadang.  
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3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono,2010). Sampel dalam penelitian ini adalah ikan tuna yang 

diambil dari TPI Sendang Biru. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 25 ekor 

dengan berat ±25 kg ikan tuna. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling yaitu pengambilan sampel 

secara acak sederhana, dimana setiap individu dari unit anggota dari populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.  

 Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus: 

(t-1) (r-1)   15  

(5-1) (r-1)  15 

     4 (r-1)   15 

       4r – 4  15 

     4r ≥ 15 + 4 

    4r ≥ 19 

    r ≥ 19/4 

    r ≥ 4,75 

       r  4,75 (ulangan yang digunakan adalah 5 kali) 

Keterangan : t = treatment (perlakuan) 

          r = replikasi (pengulangan) 
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3.4 Jenis dan Definisi Operasianal Variabel 

3.4.1 Jenis Variabel  

1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi campuran sari 

jahe dan lengkuas. 

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah jumlah koloni bakteri. 

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan unsur atau gejala yang sengaja dikendalikan 

supaya tidak mempengaruhi variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian 

ini variabel kontrolnya adalah lama perendaman, asal pengambilan ikan tuna, 

suhu minimum perendaman, berat ikan tuna, panjang ikan tuna dan kesegaran 

ikan tuna. 

3.4.2 Definisi Operasional 

a. Konsentrasi campuran sari jahe dan lengkuas adalah berbagai volume

campuran sari jahe dan lengkuas yang akan digunkaan dalam perendaman

ikan tuna untuk menghambat pertumbuhan koloni bakteri, konsentrasi

campuran sari jahe dan lengkuas yang digunkan dalam penelitian ini adalah

konsentrasi 12%, 10%, 8% dan 6%. telah  angka banding volume cairan

jernih atau keruh hasil pengepresan rimpang-rimpangan yang masih segar

atau larutan yang dinyatakan secara khusus (Warintek, 2011).
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b. Lama perendaman adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui 

berapa lama ketahanan suatu jenis pangan yang efisien (Soeparno, 2005). 

c. Jumlah koloni bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis 

yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni 

(Susanti, 2013).  

d. Asal pengambilan ikan tuna adalah pasar Gadang yang diantar dari TPI 

Sendangbiru. Ikan yang akan dijadikan penelitian adalah ikan yang belum 

mengalami penyimpanan diluar kolam/tambak ikan.  

e. Suhu minimum perendaman adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran 

derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu minimum 0oC, suhu optimum 

14 – 20oC dan suhu maksimum 30oC (Murniati dan Sunarman, 2000). 

f. Berat ikan tuna adalah ukuran berat karena gaya gravitasi pada ikan tuna dan 

dinyatakan dalam kilogram (Kg).  

g. Panjang ikan tuna adalah ukuran jarak antara ujung kepala hingga ekor ikan 

tuna dan dinyatakan dalam Centimeter (Cm). 

h. Kesegaran ikan tuna adalah ikan yang baru saja ditangkap dan belum 

mengalami proses penyimpanan dan perlakukan tertentu.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan sebuah proses pengumpulan 

berbagai informasi dan data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode tertentu sesuai 

dengan tujuannya (Gulo, 2002). Metode pengambilan data diambil sesuai dengan 
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permasalahn dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah metode 

pengambilan data penlitian. 

 

3.5.1 Metode Pengambilan Data 

 Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi eksperimen. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

dengan prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat 

aktivitas atau kegiatan tertentu. Peneliti melakukan percobaan dan pengujuian 

untuk mendapat data terhadap objek perlakuakn yang dilaksanakan di 

laboratorium. Observasi pada penelitian ini ialah mengambil data tentang jumlah 

koloni bakteri pada ikan tuna yang diberi perlakuan campuran sari jahe dan sari 

lengkuas. 

 

3.6 Prosedur Penelitian  

3.6.1 Tahap Persiapan  

3.6.1.1 Alat dan Bahan 

1. Pembuatan Sari Jahe dan Lengkuas  

Tabel 3.3 Alat dan Bahan Pembuatan Sari Jahe dan Lengkuas   

Alat   Bahan   

a. Parutan  

b. Gelas ukur  

c. Saringan  

d. Timbangan  

1 Buah  

2 Buah 

1 Buah 

1 Buah  

a. Rimpang Jahe 

b. Rimpang 

Lengkuas  

 

3 kg 

3 kg  

 

  

 

 

 



52 

 

2. Uji TPC (Total Plate Count) 

Tabel 3.4 Alat dan Bahan Uji TPC 

Alat   Bahan   

a. Cool Box 

b. Spidol 

c. Cawan Petri 

d. Mortal Martil 

e. Autoclaf 

f. Timbangan Analitik  

g. Bunsen 

h. Tabung reaksi 

i. Erlenmeyer 

j. Gelas ukur 500ml 

k. Beaker glass 100ml 

l. Oven 

m. Aquades dispenser 

n. LAF 

o. Micropipet 

p. Takaran 

q. Microwave 

1 buah 

2 buah 

400 buah 

12 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

384 buah 

5 buah 

2 buah 

2 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

a. Media selektif Vb 

b. Aquades steril 

c. Ikan tuna 

d. Aluminium foil 

e. Plastik wrap 

f. Karet gelang 

g. Kertas label 

h. Nacl 

i. Media TPC 

j. Tip biru 

k. Tissu 

l. Plastik 2 kg 

124 gr 

5 L 

25 ekor  

400 potong 

3 pack 

2 plastik 

1 lembar 

25,6 gr 

1 liter 

4 bungkus 

1 buah 

1 bungkus  

    

3.6.2 Tahap Pelaksanaan  

3.6.2.1 Sterilisasi Alat dan Bahan  

a. Alat yang akan digunakan dicuci bersih menggunakan air bersih 

b. Membersihkan meja untuk meletakan alat yang telah dicuci 

c. Meletakan alat yang telah dicuci di atas meja 

d. Dikeringkan  

3.6.2.2 Pengambilan Ikan Tuna 

a. Mendatangi pasar Gadang untuk mengambil ikan tuna dari nelayan yang 

sudah melakukan perjanjian  

b. Membeli ikan tuna yang masih segar dan belum mengalami penyimpanan 

sebanyak 25 ekor 

c. Membawa menggunakan cool box. 
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3.6.2.3 Pembuatan Sari Jahe dan Lengkuas 

 Pembuatan sari jahe dan lengkuas menggunakan rimpang jahe dan 

lengkuas yang diperoleh langsung dari petani, langkah-langkah pembuatan sari 

jahe dan lengkuas sebagai berikut: 

a. Mencuci rimpang jahe dan lengkuas sampai bersih 

b. Mengupas kulit rimpang jahe dan lengkuas  

c. Menimbang rimpang jahe sesuai konsentrasi perlakuan 

d. Menghaluskan rimpang jahe dan lengkuas menggunakan parutan 

e. Menyaring rimpang jahe yang telah di parut menggunakan saringan  

f. Menampung sari jahe dan lengkuas hasil perasan ke dalam gelas ukur  

g. Mencampurkan sari jahe dan lengkuas menjadi satu larutan  

h. Membuat berbagai konsentrasi campuran sari jahe dan lengkuas sebesar 6%, 

8%, 10% dan 12% menggunakan rumus, sebagai berikut: 

V1.N1=V2.N2 

Keterangan: 

V1 : Volume yang dicari 

N1 : Konsentrasi awal (100% larutan) 

V2 : Volume yang diinginkan 

N2 : Konsentrasi yang diinginkan (ditentukan 2000 ml/nampan) 

a. Konsentrasi 6% didapat dari 

N1.V1=V2.N2 

100%.V1= 6%.2000 ml 

    V1= 12.000 ml : 100 
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 V1= 120 ml 

(120 ml larutan campuran sari jahe dan lengkuas + 1880 ml aquades= 2000 ml  

b. Konsentrasi 8% didapat dari 

N1.V1=V2.N2 

100%.V1= 8%.2000 ml 

    V1= 16.000 ml : 100 

    V1= 160 ml 

(160 ml larutan campuran sari jahe dan lengkuas + 1840 ml aquades= 2000 ml  

c. Konsentrasi 10% didapat dari 

N1.V1=V2.N2 

100%.V1= 10%.2000 ml 

   V1= 20.000 ml : 100 

   V1= 200 ml 

(200 ml larutan campuran sari jahe dan lengkuas + 1800 ml aquades= 2000 ml  

d. Konsentrasi 12% didapat dari 

N1.V1=V2.N2 

100%. V1= 12%.2000 ml 

     V1= 24.000 ml : 100 

  V1= 240 ml 

(240 ml larutan campuran sari jahe dan lengkuas + 1760 ml aquades= 2000 ml  

 

3.6.2.5 Perendaman Ikan Tuna pada Campuran Sari Jahe dan Lengkuas  

a. Mengeluarkan isi perut ikan tuna dan mencuci sampai bersih 

b. Meletakan dalam wadah dan menyiapkan berbagai konsentrasi sari jahe 
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c. Meletakan 1 ekor ikana tuna dalam satu wadah, jumlah sampel 25 ekor dan 

diberi perlakuan yang berbeda 

d. Perendaman ikan tuna dengan berbagai konsentrasi sari jahe selama 6 jam. 

 

3.6.3 Tahap Pengamatan  

3.6.3.1 Uji Laboratorium  

1. Uji TPC (Total Plate Count) 

 Penghitungan jumlah total bakteri dilakukan dengan metode Total Plate 

Count (TPC) yaitu cara penghitungan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu 

produk yang tumbuh pada media agar, pada suhu dan waktu inkubasi yang telah 

ditetapkan (BSN 2009). Uji TPC (Total Plate Count) untuk melihat jumlah koloni 

bakteri hidup dalam suatu sampel dengan teknik pengenceran dan cawan tersebut 

mengandung 30-300 koloni bakteri. Metode TPC menggunakan cara metode 

tuang/penuangan (Pour Plate). Berikut adalah langka-langka uji TPC (Total Plate 

Count):  

a. Memasukan semua alat untuk metode TPC ke dalam LAF dan menghidupkan 

lampu UV selama 1 jam. 

b. Mempersiapkan 1 gram sampel daging ikan tuna yang telah direndam dengan 

campuran sari jahe dan lengkuas kemudian mengelompokan sampel sesuai 

dengan konsentrasi  

c. Menghaluskan menggunakan mortal martil kemudian menimbang dengan 

timbangan analitik masing-masing sebanyak 1 gram 

d. Setelah 1 jam, mematikan lampu UV, menghidupkan lampu biasa dan 

menyalan blower pada LAF 
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e. Mencuci tangan menggunakan alkohol sebelum masuk ke dalam ruangan dan 

memasukan tangan dalam LAF 

f. Memberi label pada cawan petri dan tabung reaksi 

g. Memasukan sejumlah sampel dari pengenceran yang dikehendaki ke dalam 

cawan petri dan micropipet kemudian menambahkan media PCA steril yang 

didinginkan (47-50oC) sebanyak 10 ml dan digoyangkan supaya sampelnya 

menyebar untuk koloni bakteri. 

h. Setelah media pada cawan petri padat menutupi dengan plastik wrap agar 

tidak terkontaminasi dan dimasuki kedlam plastik 2kg kemudian ditutupi 

dengan kare dan disimpan pada suhu ruangan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Menurut Winarsunu (2012), suatu penelitian yang berusaha menguji suatu 

akibat, efek, pengaruh dari suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang 

diteliti menjadi ciri dari analisis statistika penelitian eksperimental dengan anova. 

Atas dasar inilah data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

varian ganda dalam RAL untuk mengetahui pengaruh konsentrasi campuran sari 

jahe dan lengkuas terhadap jumlah koloni bakteri pada ikan tuna. Namun 

sebelumnya, data harus diuji terlebih dahulu menggunakan uji normalitas (uji 

Liliefors). Jika data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji 

homogenitas (uji Bartlett). Setelah data berdistribusi normal dan varian 

homogeny, selanjutnya data dapat dianalisis dengan menggunakan anova dua 

jalur. Bila ada pengaruh yang sangat nyata diantara perlakuan, maka dilanjutkan 
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dengan uji Duncan’s 5%. Perhitungan uji Normalitas, uji Homogenitas, uji Anova 

satu jalur dan uji Duncan’s 5% menggunakan SPSS versi 21. 

 


