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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Pendekatan yang digunakana dalam penelitian ini adalah Croos sectional, 

penelitian yang dilakukan dalam satu waktu. Jenis penelitian yang digunakan 

observasinal, dimana penelitian ini hanya melakukan observasi saja.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan  di dua tempat, yang pertama adalah 

melakukan observasi pada penjamah makanan minuman nira aren di Mojokerto 

untuk melakukan penilaian praktik Higiene sanitasi pada proses penyajian es 

legen serta dilakukannya pengambilan sample. Kemudian melakukan uji 

laboratorium untuk mengetahui jumlah kandungan mikroba di Laboratorium 

Kedokteran Universitas Brawijaya, yang beralamat di Jalan Veteran, 

Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru,  Kabupaten Malang. 

  

3.3 Populasi dan Sample 

3.3.1 Populasi 

 Pada penelitian ini dapat dikalatan bahwa populasinya adalah  penjamah 

makanan  nira aren yang berada di Mojokerto. 
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3.3.2 Sample  

 Sampel pada penelitian ini adalah penjamah makanan minuman nira yang 

beradadi Mojokerto. 

3.3.3 Sample Size 

𝑛 =  
𝑁

𝑁(𝑑)2 + 1
 

𝑛 =  
10

10(0,05)2 + 1
 

𝑛 =
10

10(0,0025) + 1
 

𝑛 = 9,75 dibulatkan menjadi 10  (Sumber: Nabila, 2017) 

Keterangan: 

n = sample    d = derajat kebebasan (0,05) 

N = populas 

 

3.3.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu  Simple Random 

Sampling. 
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3.4 Variable Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel  

a. Variabel Bebas 

Skore higiene sanitasi penjamah makanan. 

b. Variabel Terikat 

Jumlah bakteri pada minuman nira aren. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

1. Skor higiene sanitasi adalah hasil penilaian yang didapat dari observasi 

penjamah makanan tentang perilaku higiene sanitasi dalam menangani 

makanan 

2. Jumlah bakteri adalah total bakteri yang terdapat pada suatu makanan yang 

terkontaminasi. pada penelitian ini tidak mengidentifikasi jenis bakteri 

hanya menghitung jumlah total bakteri dengan menggunakan metode TPC 

(Total Plate Count). 
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3.5 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Bagan Langkah-langkah Penelitian 

 

 

 

 

Mempersiapkan alat yang akan digunakan 

Sterilisasi alat 

Pembuatan Media  

Pengambilan Sample Minuman Nira 

Observasi Higiene Sanitasi Penjamah Makanan 

Pengenceran Sample 

Perhitungan Jumlah Bakteri Pada Sample yang 

sudah mengalami pengenceran 

Analisis Sumber Belajar dengan Hasil Penelitian 
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3.5.1  Persiapan Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian disiapkan sebelum 

melakukan percobaan penelitian sebagai berikut: 

A.  Alat  

1) Tabung reaksi     60 buah 

2) Gelas ukur    10 buah 

3) Cawan petri     48 buah 

4)  Erlemeyer (2000 ml)   3 buah 

5) Erlemeyer (500 ml)   3 buah 

6) Tabung Durham   10 buah 

7) Bunsen    5 buah 

8) Mikropipet (0,1) ml   30  buah 

9) Pipet tetes    20 buah 

10) Jarum inokukulasi (ose)   10 buah 

11) Spatula    3 buah 

12)  Rak tabung reaksi    10 buah 

13) Autoclave     1 buah 

14)  Inkubator     1 unit 

15) Timbangan analitik    1 unit 

16) Coloni counter     1 unit 

17) Korek Api     5 unit 

18) Bolpin      1 buah  

19) Spidol      1 buah 
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B. Bahan  

a) Sampel es legen   10 unit 

b) Media agar PCA   36 grm 

c) Plastim wrap    1 pack 

d) Alumunium foil    1 pack 

e) Tissue      1 unit 

f) Alkohol (70%)   1 unit 

g) Aquades (1500) ml   1 unit 

h) Kertas label    1 unit 
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3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 Langkah-langkah  bagan cara kerja penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.2 Bagan cara kerja peneltian 

Membuat media pertumbuhan  PCA dan 

menyiapkannya  

Melakukan pengenceran larutan berpangkat pada 

sample pada bahan yang akan diteliti (nira)  

Hasil pengenceran dimasukkan kedalam cawan 

petri 

Media PCA dimasukkan ke cawan petri yang 

telah berisi sample dan dihomogenkan 

Lakukan Inkubasi ke dalam inkubator selama 

1x24 jam pada suhu 37 oC 

Hitung koloni bakteri menggunakan Coloni 

counter dengan mengacu pada Satandart cemaran 

Hasil penelitian dianalisis 
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a. Sterilisasi Alat dan Bahan 

1. Strelisasi alat dilakukan dengan membungkus alat  dengan kertas dan 

dipanaskan dengan memasukkan ke dalam autoclave selama 15 menit 

dengan tekanan 1 atm untuk mensterilkan alat-alat. 

2. Sesudah 15 menit alat-alat di keluarkan dari autocalve. 

b. Pembuatan PCA 

Gram pca = jumlah cawan petri x 15 ml x standart media 

    1000 

     = 180 x 10 ml x 20 

  1000 

    = 36 gram 

c. Pengambilan Sampel 

Sample penelitian diambil pada waktu pagi-siang, pedagang mulai 

buka untuk berjualan  minuman legen sekitar pukul 10.00-14.00 WIB. 

Sample harus sesegera mungkin di masukkan ke dalam tempat box es dan 

dibawa ke laboratorium. 

d. Tahap Pengenceran dan perhitungan jumlah bakteri   

1. Siapkan bahan yang akan digunakan (nira) , ukur pada gelas ukur dan 

ambil dengan mikropipet sebanyak 1 ml  

2. Masukkan kedalam tabung reaksi yang berisikan aquades 9 ml dan 

homogenkan. Sudah didapatkan pengenceran 10-1.  

3. Mengambil larutan pada pengenceran 10-1 sebanyak 1 ml dan 

masukkan menggunakan pipet ke dalam tabung reaksi yang berisi  
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larutan aquades 9 ml, pengenceran 10-2. Lakukan hal yang sama 

sampai diperoleh penegnceran 10-6 

4. Larutan sampel diambil 1 ml dari beberapa pengenceran yang ada 

dengan mikropipet dan masukkan ke dalam cawan petri. 

5. Media pertumbuhan PCA dimasukkan kedalam cawan petri yang berisi 

sampel 

6.  Menghomogenkan sampel dengan media PCA dengan menggoyang-

goyangkan cawan petri membentuk angka 8 

7. Tunggu media PCA dan sampel yang sudah dicampurkan mengeras 

dan melapisi cawan petri dengan plastik wrap 

8. Masukkan kedalam inkubator dengan suhu 37 oC dan di inkubasi  

selama 1 hari 

9. Menghitung koloni bakteri menggunakan  alat yaitu coloni counter. 

Caranya yaitu: 

a. Jumlah koloni mulai 30-300. 

b. membandingkan pengenceran yang lebih besar dengan 

pengenceran yang lebih kecil terhadap jumlah koloni bakteri yang 

didapat. 

a) Apabila  hasilnya ≤2, harus dirata-rata 

b) Apabila hasilnya ≥2, data tidak berdistribusi   normal 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan alat observasi berupa lembar observasi 

(terlampir) yang mengacu pada pertauran nomer 942 tahun 2003 tentang 

higiene sanitasi makanan jajanan, serta menggunakan perhitungan 

jumlahbakteri pada tiap cawan petri masing-masing sample yang dihitung 

dengan menggunakan coloni counter. Selanjutnya data ditabulasikan pada 

tabel. 

Tabel 3.6 Data Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempel                  X1             X2 

Nira A 

Nira B 

Nira C 

Nira D 

Nira E 

Nira F 

Nira G 

Nira H 

Nira I 

Nira J 

Keterangan : 

X1 = Skor Higiene Sanitasi  X2 = Jumlah Bakteri pada Sempel 
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3.7 Teknik Analisi Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi 

produk momen secara manual. Dimana analisis ini adalah analisis yang digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. 

Terlebih dahulu data yang sudah didapat  harus dilakukan uji normalitas untuk 

melihat bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.  

1. 𝑍 =
𝑥−𝑥𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝐷
Uji normalitas 

𝑆(𝑥) =
𝑓𝑟𝑒𝑘.𝑘𝑢𝑚

∑ 𝑓𝑟𝑒𝑘

Fo(x)= 0,5 – Ztabel d= [S(x) – Fo(x)] 

Cara pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai Thitung > Ttabel = H0 diterima (data berdistribusi normal)

b. Jika nilai Thitung < Ttabel = H0 ditolak (data berdistribusi tidak normal)

2. Uji Korelasi Product Moment

𝑟 =
∑ xy −  

(∑ x)(∑ y)
n

√(∑ 𝑥2 −  
(∑ 𝑥)2

𝑛 ) (∑ 𝑦2 −  
(∑ 𝑦)2

𝑛 )

Cara pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai rhitung > 0,05 = H0 diterima (terdapat hubungan)

b. Jika nilai rhitung < 0,05 = H0 ditolak (tidak terdapat hubungan).


