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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan teknik 

pengambilan sampel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai situasi atau kondisi serta 

menganalisis dan menyajikan data secara sistematik sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahami dan disimpulkan (Anwar, 2001). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang pada 1 – 3 April 2019. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa sampel sambal makanan di 

sekitar kampus 3 UMM.  

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan yaitu Simple Random Sampling adalah dikatakan 

simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 
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secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggab homogen. (Sugiono,2016).  . Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini merupakan sambal yang paling diminati di warung 

tersebut, antara lain ssambal terasi, sambal bawang, sambal tomat, sambal hijau, 

sambal teri, dan sambal mangga. 

Rumus Pengulangan: 

(t-1) (r-1)  ≥ 15   n=t.r   

(6-1) (r-1) ≥ 15     =6.4 

5 (r-1) ≥ 15      =24 

5r- 5 ≥ 15 

 r ≥ 20 / 5 = 4  (ulangan yang digunakan adalah 4 kali) 

Keterangan: 

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t = Tretment (jumlah perlakuan) 

n = Jumlah sampel (perlakuan) 

 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sambal. Sambal yang diteliti ada 

6 macam sambal yang masing-masing sambal terdiri dari 4 kali pengulangan dan 

jumlah sampel 24.   
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

    Variabel bebas dalam penelitian ini adalah macam-macam sambal. 

3.4.1.2 Variabel Terikat 

    Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas sambal (kontaminasi bakteri). 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu didefini 

sikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun operasional variabel 

tersebut, yaitu: 

a. Total mikroba yang diteliti adalah jumlah keseluruhan bakteri/mikroba yang 

terdapat dalam minuman es jeruk peras. namun penelit tidak mengidentifikasi 

jenis mikrobanya hanya menghitung jumlah total mikrobanya saja  

b. Total bakteri adalah jumlah keseluruhan kandungan bakteri yang ada didalam 

minuman jeruk peras. namun peneliti tidak mengidentifikasi jenis bakterinya 

hanya menhitung jumblah total bakterinya saja. 

c. ALT adalah Angka Lempeng Total/ (Total Plate Count) adalah Jumlah mikroba 

aerob mesofilik per gram atau per milliliter contoh yang ditentukan melalui 

metode standart.  
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Alat dan Bahan Penelitian 

 

Tabel 3.1  Alat Uji TPC 

No  Alat Jumlah 

1 Cawan petri 24 buah 

2 Beaker gelas 1 buah 

3 Erlenmeyer 1 buah 

4 Hot Plate 1 buah 

5 Batang Pengaduk 1 buah 

6 Kulkas 1 buah 

7 Bunsen 1 buah 

8 Autoclave 1 buah 

9 Inkubator 1 buah 

10 Kertas Pembungkus 24 buah 

11 Plastk wrap Secukupnya 

12 Pipet tetes Secukupnya 

13 Spatula (suntikan) Secukupnya 

14 Kamera 1 buah 

15 Kertas label Secukupnya 

 

Tabel 3.2 Bahan Uji TPC 

No Bahan Jumlah 

1 Sambal 6 sampel 

2 NA Secukupnya 

3 Kapas Secukupnya 

4 Alumuniumfoil 1 buah 

5 Plastik 2 buah 

6 Alkohol  2 buah 

7 Tisu 1 buah 
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3.5.2 Pelaksanaan dan Alur Penelitian  

    Analisis kandungan mikroba  

Analisis dilakukan untuk menguji kandungan total mikroba pada berbagai 

macam sambal yang dijual di jual disekitar kampus 3 UMM. Adapun tahapan yang 

perlu di lakukan untuk analisis kandungan total mikroba adalah sebagi berikut: 

1. Analisis kandungan total bakteri dengan menggunakan metode angka lempeng 

total (ALT) atau TPC (Total Plate Count) Teknik pour plate (lempeng tuang) 

adalah salah satu teknik untuk memperoleh koloni murni dari populasi cemaran 

mikroorganisme. Teknik ini di lakukan dengan mencampurkan media agar yang 

masih cair dengan stok kulur bakteri medium agar dicairkan dengan pemanasan 

dalam waterbath dan didinginkan (500 C). Kemudian dicawankan. Teknik ini bisa 

digunakan pada uji TPC (Total Plate Count) kelebihan teknik ini adalah mikroba 

yang tumbuh dapat tersebar merata pada media agar (Ningtyas, 2012). Adapun 

tahapan yang perlu dilakukan untuk analisis bakteri dengan metode ini yaitu: 

a) Mempersiapkan alat dan bahan. 

b) Menyemprot meja kerja dan tangan dengan alkohol 70% 

c) Membungkus cawan petri, tabung reaksi, pipet  volum dan tip dengan kertas (225 

tabung reaksi masing masinga di sisi dengan 9 ml aquades dan lubang tabung 

reaksi ditutup dengan kapas. 

d) Mengisi elemeyer dengan 400 ml aquades dan menutup rapat dengan kapas. 

e) Membuat media NA (Nutrium Agar) untuk 24 cawan petri.  
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f) Mensterilisasi semua alat yang telah dibungkus kertas koran, media dan aquades 

dalam toples pada autoclave. 

g) Mendinginkan alat dan bahan yang telah di seterilisasi. 

h) Sampel yang di gunakan 15 sampel kemudian menimbang sampel yang dibawa 

sebanyak 1 ml pada masing masing tabung rekasi yang berisi aquades yang sudah 

di sediakan.   

i) Penanaman pada pengeceran 10-1 sampai 10-5  yang telah diencerkan dengan 

meneteskan sampel sebanyak 1 ml kedalam tabung reaksi yang berisi aquades 

senamyak 9 ml kemudian setelah pengenceran mengambil setiap 1 ml dari tabung 

reaksi dan di masukan ke dalam cawan petri kemudian menungkan media NA 

untuk mengetahui total bakteri. 

j) Mengulangi sebanyak 3x langkah kerja di atas tersebut sampai semua pengenceran 

yang di lakukan selesai. 

k) Menunggu hingga media padat, kemudian diwrap dengan plastik wrap. 

l) Memasukkan 24 cawan petri ke dalam inkubator dengan suhu kurang lebih 370 

selama 24 jam. 

m) Mengamati mikroba dengan menghitung koloni menggunakan coloni counter 

digital. 

n) Menentukan jumlah total koloni bakteri dengan perhitungan jumlah koloni per ml 

= jumlah koloni percawan. 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan suatu data (Setyawan,2013). Pengumpulan data merupakan suatu 

metode yang sangat penting dan diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data ini 

digunakan sebagai rambu-rambu sehingga data dalam penelitian terjaga tingkat 

validitas dan reabilitasnya. Menurit Setyawan (2013) pada prinsipnya pengumpulan 

data mempunyai 3 aspek yaitu: 

1. Mengumpulkan data secara lengkap 

2. Menetapkan terepatan data 

3. Kebenaran data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

  Data dalam penelitian harus baik dan benar, sebab dengan adanya data yang 

dihasilkan dalam penelitian akan digunakan menjawab pertanyaan atau hipotesis. 

Data penelitian ini diperoleh melalui uji laboratorium yaitu data jumlah koloni 

bakteri. Analisa yang digunakan dalam menghitung jumlah koloni bakteri (TPC) 

menggunkan metode tuang (Pour Plate). Perhitungan koloni bakteri menggunakan 

“Colony counter”. 
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3.7 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang di lakukan dalam penelitian in adalah hasil yang 

telah didapat dan dihitung menggunakan rumus yang ada, serta di bandingkan dengan 

kualitas makanan sambal menurut persyaratan Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Badan dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 

yaitu tidak lebih dari 1 x 104.  Jika hasil total koloni bakteri diperoleh kurang dari 

nilai SNI maka sampel dinyatakan layak untuk dikonsumsi, tetapi apabila nilai total 

koloni bakteri melebihi ambang batas SNI makan sampel dinyatakan tidak layak 

untuk dikonsumsi. 

 


