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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010). Metode 

penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk 

mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi 

penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi 

rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan 

data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah 

tertentu.  

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripif, yaitu 

metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu 

fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan 

menginterpretasikannya (Suryana, 2010). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan di Desa Penglipuran, Kecamatan 

Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Tahap analisis dilakukan di Laboratorium 

Bakteriologi Jurusan Teknologi Laboraotrium Medis Poltekkes Denpasar. 
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2. Waktu penelitian 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan 

April tahun 2020. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh loloh cemcem yang dibuat oleh 

satu produsen loloh cemcem Men Nyampuh di Desa Penglipuran. 

2. Besar sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah loloh cemcem yang 

diproduksi oleh produsen loloh cemcem merk “Men Nyampuh” di Desa 

Penglipuran yang diambil sebanyak 6 botol dalam sekali produksi, kemudian dibuat 

perlakuan sehingga diperoleh 30 sampel yang akan diamati. Jumlah 30 sampel 

perlakuan didapatkan dari perhitungan 5 waktu penyimpanan yang berbeda x 2 

perlakuan suhu yang berbeda x 3 kali replikasi. Replikasi adalah pengulangan 

kembali perlakuan yang sama dalam suatu eksperimen, dengan kondisi eksperimen 

yang sama pula. Fungsi dari adanya replikasi adalah meningkatkan keakuratan 

eksperimen atau mengurangi tingkat kesalahan dari suatu eksperimen. 

3. Teknik sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling simple random sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel penelitian yang diambil secara acak dalam suatu 

kelompok dan teknik ini sering digunakan oleh para peneliti. Pemilihan sampel 

dengan cara ini merupakan jenis probabilitas yang paling sederhana. Untuk 

mencapai sampling ini, setiap elemen diseleksi secara acak (Nursalam, 2011). Pada 
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penelitian ini, peneliti mengambil sampel loloh cemcem sebanyak 6 botol dalam 1 

kali produksi pada satu produsen loloh cemcem merk “Men Nyampuh” di Desa 

Penglipuran dan dilakukan replikasi.  Pengambilan sampel dilakukan dengan acak. 

Pemilihan sampel loloh cemcem “Men Nyampuh” dikarenakan produsen ini 

memiliki distribusi yang luas di kawasan Bangli, Denpasar, Gianyar dan 

Karangasem dan jumlah produksinya mencapai 2000 botol per hari. Sampel yang 

diambil merupakan sampel loloh yang baru saja selesai dibuat.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar observasi yang 

digunakan peneliti untuk melihat proses pembuatan loloh cemcem, lembar 

wawancara yang digunakan peneliti untuk menanyakan alat, bahan, dan proses 

pembuatan loloh cemcem, lembar pemeriksaan, dan peralatan laboratorium. 

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi (merk 

Pyrex), rak tabung reaksi, api bunsen, batang pengaduk, erlenmeyer (merk Pyrex), 

ball pipet, pipet ukur (merk Pyrex), hot plate, stirrer, gelas beaker (merk Pyrex), 

cawan petri disposible, gelas ukur (merk Pyrex), spatula, auto clave (merk Tomy 

ES-215), neraca analitik (merk Radwag), incubator (merk Esco Isotherm), colony 

counter, lemari pendingin (kulkas), alat tulis, dan kamera. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah loloh cemcem “Men 

Nyampuh” yang didapat di Desa Penglipuran, NaCl 0,9 %, aquadest steril, PCA 

(Plate Count Agar), alkohol 70%, aquadest. 
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E. Kerangka Kerja dan Prosedur Kerja 

1. Kerangka kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka kerja 
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2. Prosedur kerja 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menjadi 

faktor resiko cemaran mikrobiologis pada produk loloh cemcem merk “Men 

Nyampuh”. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di tempat 

produksi loloh cemcem merk “Men Nyampuh” dan hasil observasi dihubungkan 

dengan hasil wawancara. 

c. Pengambilan sampel di tempat produksi 

Sampel diambil sebanyak 6 botol dalam 1 kali produksi dan dibawa ke 

laboratorium menggunakan cool box. 

d. Perlakuan sampel 

Sampel yang diambil di Desa Penglipuran kemudian dimasukkan ke dalam cool 

box dan dilakukan perlakuan suhu yang berbeda pada sampel loloh cemcem. Dari 

6 botol loloh cemcem (masing - masing 600 ml) diambil 3 botol pada perlakuan 

suhu ruang dan 3 botol pada suhu pendingin lalu diambil 1 ml pada masing-masing 

botol setiap dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengujian ALT. Pengujian 

ALT dilakukan setiap 24 jam dan pada saat membuka tutup botol dilakukan di dekat 

api bunsen agar tidak terjadi kontaminasi pada sampel loloh cemcem. 

e. Sterilisasi alat penelitian 

1) Disiapkan alat yang terbuat dari kaca. 

2) Disterilkan dalam autoclave dengan suhu 1210C selama 15 menit. 
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f.  Persiapan sampel 

1) Kemasan loloh cemcem dibuka secara aseptis di dekat api bunsen. 

g. Pembuatan media NaCl 0,9% 

1) Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

2) Menimbang NaCl bubuk 2,025 g. 

3) Larutkan NaCl dengan 225 ml aquadest. 

4) Homogenkan hingga larut. 

5) Pipet 9 mL untuk masing-masing tabung reaksi yang digunakan untuk 

pengenceran. 

6) Tutup tabung yang sudah berisi NaCl dan sterilkan pada autoclave sampai 

suhu 1210C selama 15 menit. 

h. Pembuata aquadest steril 

1) Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan 

2) Pipet 9 ml aquadest lalu masukkan ke tabung reaksi 

3) Tutup tabung dengan kapas berlemak 

4) Sterilkan pada autoclave sampai suhu 1210C selama 15 menit. 

i. Pembuatan media PCA (Plate Count Agar) 

1) Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

2) Timbang media PCA bubuk sebanyak 30,5 g. 

3) Larutkan dengan 1300 ml aquadest. 

4) Homogenkan dengan stirrer dan hot plate 

5) Tutup dan sterilkan pada autoclave sampai suhu 1210C selama 15 menit  
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j. Pemeriksaan angka lempeng total dengan metode tuang berdasarkan prosedur 

kerja dari buku Bakteriologi 1 oleh Kuswiyanto (2015) dan buku ajar 

Mikrobiologi oleh Radji (2010) sebagai berikut:  

1) Pengenceran sampel. Sampel diencerkan dengan menggunakan larutan NaCl 

fisiologis. Pengenceran dilakukan 10 kali, 100, 1000 kali, dan 10.000 kali. 

Adapun caranya sebagai berikut: 

a) 10 kali: sampel dipipet sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi yang telah 

berisi 9 ml NaCl 0,9% steril, kemudian dihomogenkan. 

b) 100 kali: sebanyak 1 ml diambil dari hasil pengenceran 10 kali, kemudian 

ditambahkan ke dalam 9 ml NaCl 0,9% steril dan dihomogenkan 

c) 1000 kali: sebanyak 1 ml diambil dari hasil pengenceran 100 kali, 

kemudian ditambahkan ke dalam 9 ml NaCl 0,9% steril dan 

dihomogenkan.  

d) 10.000 kali: sebanyak 1 ml diambil dari hasil pengenceran 1000 kali, 

kemudian ditambahkan ke dalam 9 ml NaCl 0,9% steril dan 

dihomogenkan. 

2). Inokulasi pada media PCA 

a) Disiapkan alat dan bahan 

b) Dihidupkan api bunsen. 

c) Difiksasi mulut tabung sebelum sampel diambil 

d) Dipipet sampel sebanyak 1 ml yang ada pada tabung dengan 

menggunakan pipet ukur dan dimasukkan pada media PCA untuk 

masing-masing pengenceran. Kemudian digoyang-goyangkan hingga 

cairan merata pada cawan petri (metode cawan agar tuang/ pour plate).  
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e) Selanjutnya diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam 

f) Langkah ini diulang setiap waktu penyimpanan 0 jam, 24 jam, 48 jam, 

72 jam, dan 96 jam. 

3) Pembacaan hasil 

a. Dihitung jumlah koloni pada setiap seri pengenceran kecuali cawan petri 

yang berisi koloni menyebar (spreader colonies). Pilih cawan yang 

mempunyai jumlah koloni 30 – 300. 

b. Koloni-koloni yang bergabung menjadi satu atau membentuk satu 

deretan koloni yang terdekat sebagai garis tebal atau jumlah koloni yang 

meragukan, dihitung sebagai satu koloni kuman.  

c. Dihitung jumlah koloni yang tumbuh pada cawan petri kontrol. Jumlah 

koloni pada cawan petri > 10, maka pemeriksaan harus diulang karena 

sterilisasi dianggap kurang baik. Bila jumlah koloni pada petridish 

kontrol lebih kecil dari 10 maka jumlah koloni pada masing-masing 

petridish harus terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah koloni kontrol.  

 

F.  Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer pada penelitian ini adalah Angka Lempeng Total pada loloh 

cemcem dengan perlakuan suhu ruangan dan suhu pendingin yang disimpan 

pada waktu penyimpanan yang berbeda, hasil wawancara mengenai bahan 

untuk membuat loloh cemcem, jumlah produksi per hari, cara pembuatan 

loloh cemcem, dan hasil observasi mengenai proses pembuatan loloh 

cemcem. 
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip data dari pihak 

kedua yaitu data yang berhubungan dengan usulan penelitian. Dalam 

penelitian ini yang merupakan data sekunder adalah Peraturan BPOM RI 

No. 13 tahun 2019 tentang persyaratan minuman tradisional. 

2. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan  melakukan observasi dan wawancara 

ke lokasi pembuatan loloh cemcem merk “Men Nyampuh” di Desa Penglipuran dan 

mengambil sampel loloh cemcem kemudian di uji di laboratorium untuk dicari 

jumlah Angka Lempeng Total pada loloh cemcem dengan perlakuan suhu ruangan 

dan suhu pendingin serta waktu penyimpanan yang berbeda. 

 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh dari hasil pengujian Angka Lempeng Total pada loloh 

cemcem akan  diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kalimat. 

2. Analisis data 

Analisis data deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari 

hasil pengujian ALT pada loloh cemcem kemudian hasil ALT dibandingkan dengan 

standard BPOM RI No. 13 tahun 2019 tentang minuman tradisional dan dinyatakan 

sudah memenuhi syarat apabila jumlah ALT pada loloh cemcem tidak melebihi 106 

koloni/ml. Hasil wawancara dan observasi digunakan untuk membantu dalam 

mengkaji atau membahas hasil yang diperoleh dari pengujian di laboratorium. 

 


