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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari - Maret 2018, bertempat di 

Laboratorium Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Profil bakteri dan 

nilai alkalinitas diukur di Laboratorium Peternakan Univesitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah kulit kopi 

sebanyak 84 gram/5 jurigen yang dibagi menjadi tiga perlakuan jenis starter, yaitu 

sembilan bagian dilakukan dengan kontrol (tanpa starter), sembilan bagian 

menggunakan starter cairan rumen, dan sembilan bagian menggunakan starter 

slurry. 

3.2.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : limbah kulit kopi 

dari pabrik, air bersih, cairan rumen, slurry, alkohol 70 persen, aquades, natrium 

agar, willkind chalgren, anaerob sasect, larutan indikator metil orange (MO), 

larutan indikator asam sulfat  (H2SO4), dan air sampel (air yang memiliki 

organisme dan yang tidak memiliki organisme).  

Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitisn ini sebagai berikut : 

scuit, pipet volumetrik, tube, kapas, plastik warp, cawan petri, autoclave, bunsen, 
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timbangan analitik, sarung tangan, masker, toples kedap udara, tabung reaksi, labu 

erlenmeyer, thermolyne maxy mix plus, gelas ukur, hot plate, buret, dan tissue. 

Sementara untuk mengetahui profil dan nilai alkalinitas pada fermentasi kulit kopi 

adalah: 

1. Penanaman bakteri untuk mengetahui pertumbuhan bakteri yang akan di amati. 

2. Penentuan nilai alkalinitas air pada fermentasi kulit kopi untuk mengetahui 

kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa menurunkan nilai pH 

larutan. 

 

3.2.3. Media Percobaan 

 

Media  percobaan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sampel dari 

fermentasi kulit kopi sejumlah 27 buah yang di isi campuran kulit kopi, starter dan 

air bersih masing-masing dibagi 3 perlakuan, 3 ulangan, dan 4 waktu yang di 

simpan dengan durasi yang berbeda yaitu 1, 4, 6, dan 8 minggu. 

 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Populasi pertumbuhan bakteri anaerob pada fermentasi kulit kopi merupakan 

tahapan pertumbuhan bakteri secara anaerob (tanpa oksigen) dengan melewati 

4 fase yaitu lag phase, log phase, stasionary phase dan death phase. 

2. Alkalinitas merupakan indikasi fermentasi berjalan dengan optimum dengan 

rentang 2000-3000 mg/L. 
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3.4. Metode penelitian 

 

3.4.1. Metode penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan penanaman bakteri pada media anaerob pada pengenceran 

10
5
, 10

7
, 10

9
, dan 10

11
 kemudian di hitung populasi bakteri, sedangkan metode 

alkalinitas yg digunakan dengan pengamatan nilai alkalinitas setelah dihitung 

dengan rumus alkalinitas. Pengamatan di lakukan pada 1, 4, 6, dan 8 minggu. 

 

3.4.2. Perlakuan 

 

Proses pembuatan biogas kulit kopi terdiri dari tiga perlakuan yaitu; tanpa 

starter (kontrol), menggunakan starter cairan rumen 15 persen, dan menggunakan 

starter slurry 15 persen sebagaimana pada gambar 3.1 proses pembuatan biogas. 

 

3.4.3. Rancangan Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang dibagi 

tiga kelompok dengan tiga perlakuan dan empat kali ulangan, sebagaimana yang 

dibuat pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Kelompok Perlakuan 

Kelompok Perlakuan 

I P1M1 P2M1 P3M1 

II P1M1 P2M1 P3M1 

III P1M1 P2M1 P3M1 

I P1M4 P2M4 P3M4 

II P1M4 P2M4 P3M4 

III P1M4 P2M4 P3M4 

I P1M6 P2M6 P3M6 

II P1M6 P2M6 P3M6 

III P1M6 P2M6 P3M6 

I P1M8 P2M8 P3M8 
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II P1M8 P2M8 P3M8 

III P1M8 P2M8 P3M8 

3.4.4. Pengambilan Sampel 

a. Penanaman Bakteri 

 

P1 : 9 ml (1 ml/sampel). 

P2 : 9 ml (1 ml/sampel). 

P3 : 9 ml (1 ml/sampel). 

b.  Pengukuran Nilai Alkalinitas 

 

P1 : 54 ml (6 ml/sampel). 

P2 : 54 ml (6 ml/sampel). 

P3 : 54 ml (6 ml/sampel). 

c. Penanaman Bakteri Anaerob 

 

1. Membuat Larutan 

a. Membuat suasana steril dari awal penelitian hingga akhir penelitian dengan 

membasahi tangan dan area meja yang digunakan dengan alkohol 70 persen.  

b. Menimbang nutrien agar sebanyak 0,5 gram dengan timbangan analitik dan 

measukan di enlemeyer. 

c. Menimbang Chalgren sebanyak 1, 98 gram jadikan satu di enlemeyer. 

d. Menambahkan aquadest 51 ml lalu homogenkan dengan hot plate selama 15 

menit. 

e. Panaskan pada alat sterilisasi selama 30 menit. 

f. Tunggu sampai agak mendingin lalu tuangkan dicawan sampai permukaan 

tertutupi oleh media (di lakukan di autoclave). 

g. Tunggu sampai media padat. 

2. Menanam Bakteri 
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a. Mengambil sampel 1 ml dari setiap perlakuan, jumlahnya 12 ml. 

b. Simpan ditabung reaksi. 

c. Homogenkan menggukan Thermolyne maxy mix plus selama 3 menit. 

d. Kemudian mengambil aquadest sebanyak 90 ul tempatkan ditabung 

pengenceran, dilakukan sampai tabung ke 11. 

e. Mengambil sampel cairan fermentasi kulit kopi sebanyak 10 ul, tempatkan di 

tabung pengenceran pertama menggunakan pipet volumetrik, lalu ganti tube 

baru. 

f. Menghomogenkan aquadest dan sampel dengan cara tekan dan lepaskan 

sebanyak 3 kali lalu mengambil 10 ul dari tabung pertama di pindah ke tabung 

ke 2 dan ganti dengan tube baru. 

g. Melalukan seperti yang sama smapai tabung ke 11. 

h. Mengambil sampel 20 ul pada pengenceran ke 5 dan diteteskan di media. 

i. Selanjutnya menutup cawan dan membungkus dengan plastik warp. 

j. Melakukan hal yang sama pada pengenceran ke 7, 9, dan 11. 

k. Menyimpan cawan yang telah di bungkus plastik warp pada toples dan 

selanjutnya memasang anaerob saset ditoples guna untuk menyerap oksiges di 

dalam toples. Proses penanaman bakteri dapat dilihat secara jelas dalam 

gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram alir penanaman bakteri 

3. Pengamatan populasi bakteri 

Pengamatan populasi bakteri dilakukan dengan membuka cawan. 

Selanjutnya akan di hitung jumlah populasi bintik-bintik pada cawan dengan mata 

telanjang dan dihitung dengan rumus sebagai berikut ; 

Total Bakteri = Jumlah Koloni Bakteri  x 
𝟏

𝑷𝒆𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓𝒂𝒏
  

4. Pengukuran Nilai Alkalinitas 

1. Mengambil sampel sebanyak 50 ml. 

Natrium agar + wilkind 

chalgrend + aquadest 

Media padat 

Sampel 10 ul  +  Aquadest 

90 ul  

dihomogenkan 

Penanaman  

pengamatan 

Natrium agar dan wilkind 

chalgrend dilarutkan dengan 

aquadest lalu dihomogenkan 

dan dituangkan pada cawan 

Diambil 10 ul sampel dan 

ditambahkan 90 ul 

aquadest diencerkan 

sampai 10
11

 

Diambil 20 ul pada 

pengenceran 10
5
, 10

7
, 10

9
, 

dan 10
11

 lalu di teteskan di 

media padat 
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2. Mengukur pH sampel (jika pH tidak sampai 4,5 tidak bisa di lakukan) 

3. Menambahkan larutan MO (Metil Orange) 3 tetes. 

4. Mentitrasi dengan larutan H2SO4 (asam sulfat) dengan konsentrasi 0,02 persen, 

sampai pH menjadi 4,5. 

5. Kemudian hitung larutan H2SO4 yang digunakan (M). Pengukuran alkalinitas 

secara lebih jelas dapat dilhat pada gambar 3.2. 

Gambar 3.2. Pengukuran Nilai Alkalinitas 

5. Penentuan Nilai Alkalinitas 

Perhitungan  

Total Alkalinitas  = 
(𝑴 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝑷+𝑩)(𝑵)(𝟓𝟎)(𝟏𝟎𝟎𝟎)

𝑽
 mg/l CaCO3 

Keterangan :  

Sampel 50 ml 

Sampel + Metil Orange 

(MO) 

Titrasi 

Menghitung dengan rumus 

pH, jika pH di bawah 4,5 

tidak bisa di lakukan 

Sampel yang telah di 

tambahkan larutan mo 3 

tetes di titrasi dengan 

H2SO4 sampai pH 4,5 

Sampel ditambahkan 3 tetes 

metil orange (MO) 
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P : Volume peniter (H2SO4 ml) 

B : Volume peniter (H2SO4 ml) 

N : Normalitas peniter (H2SO4 0,02 ml) 

50 : Berat molekul CaCO3 

1000 : Jumlah liter ke mililiter 

 

3.4.5. Pengambilan Data 

  

Pengambilan data populasi bakteri anaerob dilakukan setelah inkubasi 

selama 24 jam. Penghitungan populasi bakteri anerob dilakukan dengan membuka 

toples anaerob yang berisi cawan selanjutnya membuka cawan dan 

memperhatikan titik – titik putih pada media bakteri anaerob dan mencatat hasil. 

Pengambilan data nilai alkalinitas berasal dari Labolatorium Jasa Tirta. Data yang 

telah terkumpul diolah menggunakan analisis variansi dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan hasil yang didapatkan diolah dengan 

Deskriptif Kualitatif. 


