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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

tentang suatu keadaan secara objektif. Jenis penelitian ini digunakan untuk 

memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang 

(Aditya, 2009). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 Pengambilan sampel dan observasi terhadap minuman susu kedelai 

dilakukan di beberapa pedagang minuman susu kedelai didaerah Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang. Selanjutnya sampel diteliti untuk mengetahui adanya 

cemaran bakteri koliform dengan MPN Koliform dan bakteri Staphylococcus 

aureus dengan isolasi dan identifikasi di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang Kampus 3. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah hasil olahan  

minuman susu kedelai hasil olahan home industry yang di jual di daerah 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.  

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah minuman susu kedelai yang 

dijual di pasaran Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.  

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Area probability 

sampling yaitu cara pengambilan sampel yang menunjukkan cara tertentu atau 

bagian sampel ang memiliki ciri- ciri populasi. Teknik bisa digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A B C D E 

F G H I J 

Populasi Daerah 

A. Pedagang Tlogomas 

B. Pedagang Mertojoyo 

C. Pedagang Merjosari 

D. Pedagang dinoyo 

E. Pedagang Sumber sari 

F. Pedagang bend. Sigura-gura 

G. Pedagang Kertojoyo 

H. Pedagang Gajayana 

I. Pedagang Kertosentono 

J. Pedagang MT. Haryono 

Sampel 

Pedagang Susu Kedelai di Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang 
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3.4  Instrumen 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, 2010). Dalam penelitian ini 

variabel pokok yang akan diteliti, yaitu terjadinya pencemaran mikroba pada 

minuman susu kedelai yang dijual pedagang di daerah Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 

(1) Total koliform adalah jumlah keseluruhan kandungan koliform yang ada di 

dalam susu kedelai. Pada penelitian ini koliform yang dihitung adalah 

koliform fekal yakni sebagai indikasi tercemarnya minuman tersebut oleh 

feces/kotoran manusia dan juga peneliti tidak mengidentifikasi jenis 

koliformnya. 

(2) Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang ada pada makanan 

dan minuman. Pada penelitian ini adanya Staphylococcus aureus 

ditunjukkan dengan interaksi antara bakteri dengan plasma darah kelinci 

yang akan akan terjadi penggumpalan. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.2 Tahap Persiapan 

Tahapan yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam penelitian. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan 

adalah sebagai berikut : 

(1) Alat-alat yang digunakan untuk pengambilan sampel minuman adalah cool 

box atau ice box, spidol, dan kertas label sebagai penanda. 

(2) Alat dan bahan yang digunakan untuk uji total koliform (metode MPN) 

adalah blender, pipet tetes, spuit (suntikan) 5 ml dan 10 ml, tabung reaksi, 

rak tabung reaksi, tabung durham, inkubator, beaker glass, alumunium foil, 

karet gelang, bolpoint, kertas buram, kertas label, jarum ose, lampu spiritus, 

timbangan analitik, gelas ukur, alkohol 70%, aquadest, tissue, dan 

penggaris. 

(3) Alat dan bahan yang digunakan untuk uji Staphylococcus aureus adalah 

blender, pipet tetes, cawan petri, spuit (suntikan), autoclave, enkast, 

inkubator, timbangan analitik, coloni counter, kertas label, spidol/bolpoint, 

kertas pembungkus, plastik wrap, lampu spiritus, 2 jenis minuman, media 

agar darah, media MSA, alkohol 70%, alumunium foil dan tissue. 

 

3.5.2.1 Pengambilan Sampel 

 Sampel diambil pada saat awal pedagang tersebut menjajakan minuman 

berkisar antara pukul 06.00-08.00 WIB. Tiap minuman susu kedelai diambil 2 
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sampel. Sampel yang sudah diambil dimasukkan dalam cool box untuk 

mempertahankan suhu sampel dan sesegera mungkin dibawa ke laboratorium. 

3.5.3 Analisa Kandungan Mikroba 

 Analisa dilakukan untuk menguji kandungan total mikroba pada berbagai 

minuman sari tebu yang dijual pedagang di Kota Malang. Adapun tahapan yang 

perlu dilakukan untuk analisa kandungan total mikroba adalah sebagai berikut : 

3.5.3.1 Analisa kandungan total koliform dengan menggunakan metode MPN 

(Most Probable Number). 

Ada dua pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi bakteri koliform 

dalam air yaitu uji penduga dan uji penegasan. Uji ini akan mendeteksi adanya 

bakteri koliform sebagai indikator kontaminasi asal feses, yang merupakan bakteri 

gram negatif, berbentuk batang yang tidak membentuk spora dapat menfermentasi 

laktosa dengan menghasilkan gas yang terdeteksi setelah inkubasi 24 jam pada 

suhu 37
0
C.  

Dalam uji tahap pertama, keberadaan koliform masih dalam tingkat 

probabilitas rendah; masih dalam dugaan. Uji ini mendeteksi sifat fermentatif 

koliform dalam sampel. Karena beberapa jenis bakteri selain koliform juga 

memiliki sifat fermentatif, diperlukan uji konfirmasi untuk mengetes kembali 

kebenaran adanya coliform dengan bantuan medium selektif diferensial. Uji 

penegasan kembali meyakinkan hasil tes uji konfirmasi dengan mendeteksi sifat 

fermentatif dan pengamatan mikroskop terhadap ciri-ciri koliform: berbentuk 

batang, Gram negatif, tidak-berspora (Fardiaz,1989). 
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(a) Uji Pendugaan 

1. Menyiapkan tabung reaksi (5-5-5) dan mengisinya dengan 9 ml aquades 

steril, kemudian memberi tanda LB1-10 ml, LB2-1 ml, dan LB3-0,1 ml. 

2. Mempipet 1 ml sampel, kemudian memasukkannya dari pengenceran 10
-1

, 

10
-2 

dan 10
-3

 sampai sempurna 

3. Memasukkan dalam 5 tabung media Lactose Broth (LB) masing-masing 

sebanyak 10 ml dari pengenceran 10
-1

. 

4. Memasukkan dalam 5 tabung media Lactose Broth (LB) masing-masing 

sebanyak 1 ml tetes dari pengenceran 10
-2

. 

5. Memasukkan dalam 5 tabung media Lactose Broth (LB) masing-masing 

sebanyak 0,1 ml dari pengenceran 10
-3

. 

6. Mengocok secara perlahan seluruh tabung tersebut agar sampel air 

menyebar rata ke seluruh bagian media. 

7.  Menginkubasi seluruh tabung tersebut selama 48 jam. 

8. Mengamati adanya gelembung gas di dalam tabung durham dan mencatat 

kode tabung yang positif mengeluarkan gas. 

(b) Uji Penegasan 

1. Mengisi jarum ose pada tiap-tiap tabung tes pendugaan yang positif, 

kemudian memindahkannya ke dalam media Brilliant Green Bile Lactose 

Broth (BGLBB) untuk pemeriksaan total Coliform fekal. 

2. Menginkubasi media Brilliant Green Bile Lactose Broth (BGLBB) yang 

sudah ditanami tersebut pada suhu 44
o
C selama 48 jam. 

3. Mencatat jumlah tabung yang menunjukkan tes penegasan positif. 
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4. Menentukan nilai MPN Coliform fekal berdasarkan tabel MPN. 

3.5.3.2 Analisa bakteri Staphylococcus aureus dengan menggunakan media 

Blood Plate Agar (BAP). 

 Staphylococcus aureus (S. aureus) merupakan bakteri coccus gram 

positif, susunannya bergerombol dan tidak teratur seperti anggur. S. aureus 

tumbuh pada media cair dan padat seperti NA (Nutrien Agar) dan BAP (Blood 

Agar Plate) dan dengan aktif melakukan metabolisme, mampu fermentasi 

karbohidrat dan menghasilkan bermacam-macam pigmen dari putih hingga 

kuning (Dowshen, et al, 2002).  

Pada praktikum dilakukan penimbangan sebanyak 5,6 gram  agar nutrient 

yang dilarutkan dalam 200 ml aquadest. Pemanasan dilakukan supaya  agar larut 

sempurna. Selanjutnya media disterilisasi dengan autoclave, sebelum ke autoclave 

media ditutup dengan bundle dan diikat karet, hal ini dilakukan karena autoclave 

akan memberikan tekanan yang tinggi yang dapat menekan bundle lepas dari 

mulut erlenmeyer, sehingga penutup bundle harus terikat kuat dalam mulut 

erlenmeyer .  Selanjutnya ditambahkan darah ke dalam media, penambahan darah 

dilakukan dengan aseptis dan steril, yang dilakukan di dekat api (Daraninggar, 

2012). 

Uji ini akan mendeteksi adanya bakteri Staphylococcus aureus sebagai 

indikator kontaminasi Staphylococcus aureus, yang merupakan bakteri gram 

negatif, berbentuk batang yang tidak membentuk spora dapat menfermentasi 

laktosa dengan menghasilkan gas yang terdeteksi setelah inkubasi 24 jam pada 

suhu 37
0
C.  
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a) Uji BAP 

1. Preparasi alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Dibuat bundel penutup Erlenmeyer 

3. Ditimbang agar nutrient sebanyak 5,6  gram 

4. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan aquadest 200 ml. 

5. Dipanaskan sambil diaduk sampai semua agar larut. 

6. Diangkat Erlenmeyer, mulut Erlenmeyer ditutup pake bundle,kertas dan 

diikat karet. 

7. Dimasukkan ke dalam autoclave, 121
0 

C selama 15 menit. 

8. Diangkat dari autoclave, didinginkan pada incubator pada suhu sampai 

suhu 40- 50
0
C. 

9. Dimasukkan darah secara aseptic ke dalam Erlenmeyer, digoyang sampai 

homogen. 

10. Dituangkan kedalam cawan petri steril secara aseptic.  

11. Setelah beku sampel di ambil 1 ose menggunakan jarum ose. 

12. Dibungkus kertas, dan diberi identitas nama media dan tanggal 

pembuatan. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi secara langsung dan 

dokumentasi dalam pengambilan data. Mengambil sampel minuman susu 

kedelai dan mengamati cemaran mikrobanya di laboratorium. Kemudian 

mencatat hasilnya dan melakukan analisis. Sedangkan untuk pengambilan data 
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dengan dokumentasi yang dimaksud adalah mendokumentasikan semua kegiatan 

penelitian dalam bentuk gambar. 

 

3.6.2 Data Uji Laboratorium 

3.6.2.1 Hasil Uji Total Koliform Menggunakan Metode MPN (Most Probable 

Number) 

Setelah melakukan uji laboratorium dan pengamatan, maka data yang 

diperoleh ditabulasikan pada tabel berikut ini : 

Tabel Total Koliform Pada Minuman Susu Kedelai 

No Sampel Minuman Susu 

kedelai 

Total Bakteri (APM/ml) 

1 Sampel A  

2 Sampel B  

3 Sampel C  

4 Sampel D  

5 Sampel E  

6 Sampel F  

7 Sampel G  

8 Sampel H  

9 Sampel I  

10 Sampel J  

 

 

3.6.2.2 Hasil Uji Koagulasi Bakteri Staphylococcus aureus Menggunakan 

Metode Isolasi dan Identifikasi. 

 

Tabel  Staphylococcus aureus Pada Minuman Susu kedelai 

No Sampel Minuman Susu 

kedelai 

Bakteri Staphylococcus aureus 

Positif Negatif 

1 Sampel 1   

2 Sampel 2   
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3 Sampel 3 

4 Sampel 4 

5 Sampel 5 

6 Sampel 6 

7 Sampel 7 

8 Sampel 8 

9 Sampel 9 

10 Sampel 10 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini data ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif 

dengan melakukan pemeriksaan total koliform pada media Lactosa Borth (LB) 

dan Brilliant Green Bile Lactose Broth (BGLBB) pada tabung reaksi setelah 

dilakukan inkubasi dan isolasi menggunakan uji Blood Agar Plate (BAP).  


