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BAB III. METODE PENELITIAN 

 Waktu Dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan pada bulan Februari 2018 

sampai April 2018 yang bertempat di desa Kungkuk kota Batu. Tahap pertama 

yaitu proses pembuatan mikroorganisme lokal (MOL), pembuatan biourin 

dilaksanakan di Desa Kungkuk, Kota Batu. Tahap kedua yaitu analisis bakteri 

Salmonella sp dan Escherichia coli di Laboratorium Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 Materi dan Alat 

Materi 

  Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah urin kelinci jenis 

kelinci lokal yang diambil  di peternak yang ada di desa Kungkuk, Kota Batu. 

Kelinci yang digunakan adalah yang berkelamin jantan dengan umur 6-8 bulan. 

Alat 

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah urin kelinci, 

mikroorganisme lokal bonggol pisang, dan molases. Peralatan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu botol plastik, selang kecil, ember, erlenmeyer, 

spektrofotometer, UV vis, termometer, pH meter, atau indikator pp.  

 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Batasan Variabel  

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

Variabel Bebas : Mikroorganisme lokal bonggol pisang yaitu  mikroorganisme 

yang diambil dari ekstrak bonggol pisang yang sudah difermentasi selama 14 hari, 

jenis pisang yang digunakan adalah pisang kepok. 
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Variabel Terikat : Jumlah bakteri Salmonella sp dan Escherichia coli yang 

terdapat dalam pupuk organik cair urin kelinci, adapun cara menguji nilai bakteri 

Salmonella sp dan Escherichia coli adalah sebagai berikut : 

Bakteri Salmonella sp 

 Salmonella sp merupakan bakteri fakultatif yang mempunyai sifat gram 

negatif, berbentuk batang dan mempunyai flagel perithrik untuk bergerak. 

Salmonella sp mudah tumbuh pada media yang sederhana dan hampir tidak 

pernah memfermentasikan laktosa atau sukrosa serta membentuk asam dan 

kadang menghasilkan gas dari glukosa dan manosa. Salmonella sp  menghasilkan 

H2S. Pada awalnya genus Salmonella sp diklasifikasikan berdasarkan 

epidemiologi, reaksi biokimia dan struktur dari antigen O, H dan Vi. Namun 

setelah studi hibridisasi DNA Salmonella sp genus telah dibagi menjadi dua 

spesies yang masing-masing memiliki subspesies dan serotype. Kedua spesies 

tersebut adalah salmonella enterica dan salmonella bongori. 

 Cara pengamatan Bakteri Salmonella sp pada urin fermentasi adalah : 

1. Pra-enrichment (Pra-pengayaan) 

 Sampel yang didalam plastik klip steril ditimbang sebanyak 25 gram secara 

aseptik kemudian masukkan kedalam wadah yang steril. Tambahkan dengan 

larutan LB (lactose broth) sebanyak 225 ml kedalam wadah steril yang berisi 

sampel. Kemudian dihomogenkan hingga larutannya menjadi homogen satu sama 

lain lalu pindahkan suspensi ke labu erlenmeyer. Setelah itu diinkubasikan pada 

temperatur 35 C selama 24 jam kurang lebih 2 jam. 

2. Isolasi dan Identifikasi 

 Dari lactose broth diambil menggunakan ose kemudian diinokulasi pada 

media salmonella shigella agar (SSA). Inkubasikan pada temperatur 35 C selama 
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24 jam kurang lebih 2 jam. Setelah itu amati koloni Salmonella sp yang tumbuh 

pada media SSA. Koloni yang terbentuk pada media SSA adalah bewarna bening 

berbintik hitam. 

3. Uji TSIA (Triple Sugar Ion Agar) 

 Koloni yang diduga Salmonella sp pada media SSA diambil sebanyak 1-2 

koloni kemudian diinokulasikan ke TSIA dengan cara menusukan ke dasar agar 

lalu digoreskan ke agar miring. Inkubasikan pada temperatur 35
0
 C selama 24 jam 

kurang lebih 2 jam. Setelah itu amati koloni Salmonella sp berupa pada dasar agar 

berwarna kuning, pada agar miring berwarna merah, terdapat H2S berwarna hitam 

serta bisa terdapat gas ataupun tidak. 

4. Pewarnaan Gram 

 Kaca objek dilewatkan diatas api untuk menghilangkan lemak, kemudian 

kaca objek ditandai dengan spidol untuk menandai tempat meletakkan koloni. 

Kemudian ambil larutan NaCl dengan ose dan letakkan pada kaca objek. Ambil 

koloni dari media SSA (Salmonella Shigella agar) dengan ose kemudian ratakan 

pada kaca objek. Fiksasi preparat dengan melewatkan diatas api sebanyak 8-10 

kali dan dinginkan preparat pada suhu ruangan. Untuk pewarnaan gram yang 

pertama dilakukan adalah preparat diteteskan larutan gentian violet didiamkan 

selama 3 menit kemudian dibilas dengan air yang mengalir, setelah itu teteskan 

lugol dan didiamkan selama 1 menit kemudian dibilas dengan air mengalir lalu 

teteskan alkohol 96% lalu dibilas dengan air yang mengalir. Teteskan safranin 

diamkan selama 45-60 detik kemudian bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu 

keringkan dengan tisu. Lalu teteskan minyak immersi sebanyak 1 tetes dan lihat di 

mikroskop dengan perbesaran 100x. Hasil yang didapatkan merupakan 
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Salmonella sp dengan sifat Gram positif yang ditandai dengan warna merah dan 

berbentuk batang.  

Bakteri E coli 

Bakteri Escheria coli merupakan salah satu kuman dari kelompok gram 

negatif, bakteri E. coli sendiri berbentuk batang pendek sampai kokus, daya hidup 

bakteri E coli sendiri bertahan hidup pada medium sederhana selain tersebar di 

berbagai tempat, bakteri ini juga dapat tahan terhadap segala kondisi, bahkan pada 

suhu ekstrim sekalipun bakteri ini tetep bisa hidup. Dalam jumlah 10
6
 CFU/ml 

bakteri E coli berpotensi dapat menyebabkan  toksin pada sistem organisme dari 

hewan maupun manusia. Bakteri E coli sendiri merupakan bakteri yang bersifat 

zoonosis dimana hal ini dapat membahayakan gangguan kesehatan pada ternak 

maupun manusia. 

 Cara pengamatan Bakteri Escherichia coli pada urin fermentasi menurut 

Suardana et al.,(2012) dan (2014) adalah : 

1. Uji Indol 

a) Menginokulasi secara tusuk tegak (stab) biakan bakteri E coli pada 

medium SIM secara duplo. 

b) Menginkubasi pada suhu 37
o
C selama 48 jam. 

c) Menambahkan 5 tetes reagen kovac’s ke dalam 2 tabung. 

d) Mengkocok secara perlahan dan biarkan tabung dalam posisi tegak. 

e) Mengamati permukaan medium. Terbentuknya cincin merah tua pada 

permuakaan medium menunjukkan indol positif. 

2. Uji Methyl Red 

a) Menginokulasi secara tusuk tegak (stab) biakan bakteri E.coli 

pada medium MR-VP secara duplo. 
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b) Menginkubasi pada suhu 37ºC selama 48 jam. 

c) Menambahkan 3 tetes reagen methyl-red ke dalam 2 tabung. 

d) Mengkocok secara perlahan dan biarkan tabung dalam posisi 

tegak. 

e) Mengamati permukaan medium. Terbentuknya warna merah 

menunjukkan uji Methyl-Red positif. 

3. Uji Voges-Proskauer 

a) Menginokulasi secara tusuk tegak (stab) biakan bakteri E.coli 

pada medium MR-VP secara duplo. 

b) Menginkubasi pada suhu 37ºC selama 48 jam. 

c) Menambahkan 0,6 mL reagen α naftol 5% dan 0,5 mL KOH 

40% kedalam 2 tabung. 

d) Mengkocok secara perlahan dan biarkan tabung dalam 

posisi tegak. 

e) Mengamati permukaan medium. Terbentuknya warna merah 

tua pada permuakaan medium menunjukkan uji positif. 

Metode Penelitian 

Metode 

 Metode penelitian ini menggunakan metode percobaan atau eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

adanya pengaruh penambahan mol bonggol pisang dalam fermentasi terhadap 

nilai bakteri salmonella sp dan e coli biourine kelinci. 
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 Rancangan Percobaan 

  Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Rancangan Acak Lengkap merupakan rancangan 

percobaan yang cocok untuk materi yang bersifat homogen.  

  Model matematik pada Rancangan Acak Lengkap adalah  

Yij = µ + αi + ∑ij 

Keterangan 

Yij  adalah nilai pengamatan dari perlakuan ke i dan ulangan ke j 

µ adalah nilai rata – rata umum 

αi adalah pengaruh perlakuan ke i 

∑ij adalah kesalahan percobaan atau galat 

 

Perlakuan Percobaan 

  Perlakuan pada penelitian ini adalah penggunaan MOL bonggol pisang 

dengan level yang berbeda. Terdapat 4 perlakuan dengan 4 ulangan, sedangkan 

kontrol yang digunakan adalah tanpa penambahan MOL bonggol pisang, berikut 

perlakuan dalam penelitian ini : 

P0 = tanpa penambahan MOL bonggol pisang 

P1 = MOL bonggol pisang 30% 

P2 = MOL bonggol pisang 35% 

P3 = MOL bonggol pisang 40% 
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Tabulasi Data 

Tabel 3.1 Tabulasi Data 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rataan 

 U1 U2 U3 Yi.  

P1 P1U1   Y1.  

P2  P2U2  Y2.  

P3   P3U3 Y3.  

P4    Y4.  

Jumlah (Y.j) Y.1 Y.2  Y..  

      3. 4 Metode Analisis Data 

  Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Anava. Jika hasil 

analisis berpengaruh maka di uji lanjutan Duncan's Multiple Range Test atau 

(DMRT) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Tabel analisis variansi 

dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Analisis Variansi 

Sumber 

Variansi 
Db JK KT F Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t – 1 JKP KTP KTP/ KTG 

  
Blok / 

Kelompok 
r – 1 JKB KTB KTB/ KTG 

Galat t-1 x r-1 JKG KTG  

Total txr – 1 JKT 
Koefisien Keragaman (KK) = σ x 100 % 

                                   Π 

  

Pelaksanaan 

Persiapan Penelitian 

a. Pembuatan Wadah Fermentasi 

 Pembuatan wadah fermentasi menggunakan wadah botol plastik ukuran 1,5 

liter, kemudian diberi selang kecil menuju botol dengan ukuran 800 ml dengan 

tujuan agar hasil fermentasi yang menguap dapat tertampung di wadah yang lain 

tidak bercampur dengan urin yang difermentasi. 
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b. Pengumpulan Urin Kelinci 

 Pengambilan bahan baku urin kelinci dilakukan dengan cara meletakkan 

ember di bawah kandang dan memisah kotoran di dalam kandang agar tidak 

terkontaminasi dengan urine. Dalam hal ini kelinci di letakkan pada kandang yang 

sesuai dengan panjang dan lebar tubuh kelinci meminimalisir memungkinkan 

tidak banyak bergerak sehingga ketika kelinci sedang mengeluarkan air kencing, 

urinnya dapat tepat masuk kedalam ember penampungan. 

Pelaksanaan Penelitian 

Pembuatan MOL Bonggol Pisang 

   Adapun alur proses pembuatan MOL Bonggol Pisang adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 1.  Diagram alur prosedur pembuatan MOL bonggol pisang 
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 Pembuatan MOL nabati menggunakan bahan bonggol pisang, masing-masing 

sebanyak 1 Kg. Bonggol pisang terlebih dahulu ditumbuk hingga halus kemudian 

dimasukkan ke dalam baskom dan dicampur dengan molases. Selanjutnya 

dilakukan fermentasi selama 14 hari dan selanjutnya dilakukan penyaringan, air 

hasil penyaringan merupakan MOL nabati yang siap digunakan. Ciri-ciri MOL 

nabati yang baik yaitu memiliki warna coklat tua/ kehitaman dan berbau seperti 

alkohol/harum. 

Pembuatan Sampel Biourine Kelinci 

     Adapun alur proses pembuatan sampel biourine kelinci adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2. Diagram alur pembuatan biourin kelinci 



28 
 

 Pembuatan biourin kelinci menggunakan bahan urin kelinci 3,5 liter, 

kemudian dilakukan penambahan molasses 10 % bertujuan untuk sumber 

makanan dari mikro organisme pengurai. Setelah itu ditambahkan molases, 

dimana terdapat 4 perlakuan dan 4 ulangan sedangkan P0 sebagai kontrol yang 

digunakan adalah tanpa penambahan MOL bonggol pisang, P1 menggunakan 

penambahan MOL bonggol pisang sebanyak 30%, P2 menggunakan penambahan 

MOL bonggol pisang sebanyak 35%, dan P3 menggunakan penambahan MOL 

bonggol pisang 40%. Kemudian dilakukan fermentasi selama 14 hari didalam 

botol dengan ukuran 600 ml yang diberi selang kecil menuju botol plastik lain 

dengan ukuran 330 ml yang bertujuan agar hasil fermentasi yg menguap dapat 

tertampung diwadah yang lain dan tidak bercampur dengan urin yang 

difermentasi. Setelah itu baru dilakukan pengujian jumlah bakteri Salmonella sp 

dan bakteri Escherichia coli di Laboratorium Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Pengambilan Data 

 Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara untuk 

pengukuran suhu akan di lakukan setiap hari dengan frekuensi satu kali sehari. 

Pada pengambilan data jumlah bakteri Salmonella sp dan bakteri Escherichia coli 

dilakukan setelah fermentasi biourin selesai dan sampel biourin MOL bonggol 

pisang di analisis Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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Jadwal Kegiatan  

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan 

Uraian Kegiatan Bulan 

Desember Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pembuatan 

Proposal 
  X X x           

 

Seminar      x           

Persiapan Alat dan 

Bahan 
     x X         

 

Pelaksanaan 

Penelitian 
       X x x      

 

Pengumpulan Data           x x     

Analisa Data             x    

PenyusunanLaporan              x   

Konsultasi Laporan               x  

Ujian Skripsi                X 

 


