
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian 

deskriptif.  

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung, Bandar Lampung, pada bulan Desember 2012. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1.  Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah cincau yang dijual di pasar 

tradisional dan swalayan kota Bandar Lampung. 

 

2. Sampel  

Penentuan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berdasarkan metode consecutive sampling yaitu pasar tradisional dan 

swalayan yang menjual cincau di kota Bandar Lampung. Pasar 

tradisional yang dijadikan sampel penelitian adalah pasar besar yang 

resmi dan dikenal oleh masyarakat kota Bandar Lampung. 
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D. Variabel Penelitian 

 

Variabel pada penelitian ini adalah cincau hitam dan bakteri coliform. 

 

E. Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi Operasional 

 

Variabel  Definisi Operasional 

Cincau hitam Agar-agar berwarna hitam yang 

terbuat dari eksrak tanaman 

jenggelan (Mesona palutris) 

Bakteri coliform Bakteri gram negatif batang yang 

tumbuh pada media EMB agar. 

 

F. Bahan dan Alat Penelitian 

 

1. Bahan Uji 

Bahan penelitian adalah cincau yang dijual di pasar tradisional dan 

swalayan kota Bandar Lampung. 

 

2. Media yang Digunakan 

a. Agar EMB (Eosin Methylene Blue) 

b. Agar TSI (Triple Sugar Iron) 

c. Sulfur, Indole, Motilitas (SIM) 

d. Simon Sitrat 

e. Media gula-gula yang terdiri dari Bakto-Pepton, BTB (Brom Timol 

Blue), dan gula. Jenis gula yang dipakai adalah glukosa, laktosa, 

manitol, maltosa, dan sukrosa. 
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3. Alat-alat penelitian 

Alat-alat yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu inkubator, autoclave, rak 

dan tabung reaksi, gelas ukur, tabung erlenmeyer, pipet hisap, pipet ukur, 

pinset, cawan petri, kapas, lampu spritus, ose, dan peralatan lain yang biasa 

digunakan di laboratorium Mikrobiologi. 

 

G. Cara Kerja 

 

Penelitian deteksi  bakteri coliform dilakukan dengan melakukan penanaman 

pada media EMB agar dan uji identifikasi bakteri coliform. Uji identifikasi 

dilakukan dengan menggunakan uji biokimia sesuai dengan sifat bakteri 

coliform yaitu dengan tes gula-gula, simon sitrat, SIM, dan TSIA. Sampel yang 

diteliti adalah sampel cincau yang dijual di pasar tradisional dan sampel cincau 

yang dijual di swalayan yang ada di kota Bandar Lampung. Masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak dua kali atau duplo. 

 

1. Pengambilan Sampel 

Sampel dibeli langsung dari pedagang cincau yang ada di pasar tradisional 

kota Bandar Lampung, disimpan dalam wadah yang steril dan dimasukkan 

kedalam termos es agar tidak ada pertumbuhan bakteri, kemudian dibawa 

ke laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unila untuk dilakukan 

pemeriksaan identifikasi bakteri coliform. 

 

2. Preparasi Sampel 

Setelah dikeluarkan dari tempatnya, bahan (cincau) sebanyak 15 gram 

ditumbuk sampai halus atau homogen dengan menggunakan mortar dan 
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stamper. Pada dasarnya, preparasi sampel dilaksanakan secara aseptis 

dengan menggunakan alat yang steril. 

 

3. Penanaman sampel pada media EMB agar 

a. Pengenceran sampel 

- Sampel diambil secara aseptis, dimasukkan ke dalam labu 

erlenmeyer dan ditimbang sebanyak 10 gram sampel. 

- Sampel pada labu erlenmeyer tersebut kemudian ditambahkan 

pelarut NaCl 0,9% sebanyak 90 ml, dikocok baik-baik sehingga 

menjadi pengenceran 10-1. 

- Sampel pada pengenceran 10-1 diambil 10 ml, kemudian 

ditambahkan pelarut NaCl 0,9% sampai volume mencapai 100ml, 

sehingga menjadi pengenceran 10-2. 

- Setelah itu, sebanyak 10 ml dari larutan pada pengenceran 10-2 

tersebut diambil kembali ditambah pelarut NaCl 0,9% sampai 

volume mencapai 100 ml, dikocok baik-baik sehingga menjadi 

pengenceran 10-3, begitu seterusnya hingga pengencran 10-4. 
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Gambar 7. Pengenceran sampel 

 

b. Penanaman pada EMB agar 

Sampel yang sudah diencerkan sampai 10-4, diambil masing-masing 

sebanyak 1 ml dan diteteskan ke dalam petridisk, kemudian media agar 

Eosin methylene Blue (EMB) cair dituang juga ke dalam petridisk lalu 

diratakan. Setelah media EMB menjadi padat, diinkubasi pada suhu 

37oC selama 24 jam 

 

4. Identifikasi bakteri coliform 

Koloni yang tumbuh pada media EMB agar merupakan tersangka bakteri 

coliform kemudian dibiakkan pada media agar TSI, SIM (Sulfur, Indole, 

Motilitas), simon sitrat dan gula-gula (glukosa, laktosa, manitol, maltosa, 

dan sukrosa). Setelah itu, diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

Setelah itu dibaca pertumbuhan pada  agar TSI, SIM (Sulfur, Indole, 
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Motilitas), simon sitrat  dan gula-gula kemudian dicocokkan dengan ciri-

ciri bakteri coliform (Soemarno, 2000). 

1. Pada media SIM, diamati kemampuan motilitas coliform, 

pembentukan indol dengan penambahan larutan Kovac dan 

hidrogen sulfida. 

2. Media agar TSI, digunakan untuk melihat kemampuan coliform 

membentuk asam yang ditunjukkan dengan warna media menjadi 

kuning atau basa (berwarna merah), serta pembentukan gas dan 

sulfur. Agar TSI terdiri atas 2 bagian yaitu bagian lereng dan dasar 

agar. 

3. Pada media simon sitrat, diamati kemampuan bakteri coliform 

dalam menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. 

4. Media gula-gula, digunakan untuk menguji kemampuan bakteri 

untuk memfermentasi gula dan membentuk asam gas. 
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H. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram alur penelitian 
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