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III. Metodologi Penelitian 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa, 23 Febuari 2016 –  

Maret 2016 bertempat di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas 

Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. 

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 
Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah erlenmeyer 

500 ml 15 buah, benang 25 cm 15 potong buah, kertas HVS 15 

lembar, gelas baeker 500 ml 3 buah, autoklaf 1 buah, oven 1 buah, 

mistar 1 buah, pH meter 1 buah, pipet volume 10 ml 3 buah, pilius 1 

buah, timbangan analitik 1 buah, panci 1 buah, kompor gas 1 buah, 

sendok 2 buah, kertas lebel.  

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah starter 

jamur kombu yang telah diremajakan selama 1 minggu, kopi Toraja 

jenis arabika 1 kg (kopi arabika Sapan), gula pasir 1 kg, aquades 5 

liter. 

 

 

3.3. Langkah Kerja 

 

3.3.1. Peremajaan Jamur Kombu 

 
Larutan medium peremajaan jamur kombu dibuat dengan cara 

kopi sebanyak 6.5 gram kopi Toraja jenis kopi Toraja Sapan 

ditambahkan dengan gula tebu sebanyak 15 g, dimasukkan ke dalam 

labu takar 250 ml, kemudian diseduh dengan air dengan suhu 100°C 

sampai mencapai garis tera, kemudian ditututup dan digojok sampai 

larutan kopi homogen dan gula larut sepenuhnya. Setelah itu jumlah 

air yang berkurang kemudian ditambahkan sampai kembali mencapai 

batas tera pada labu takar. Larutan dipindahkan ke erlenmeyer 500 
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ml, ujung labu ditutup dengan kapas lalu dibungkus kertas untuk 

proses sterilisasi. Larutan disterilisasi menggunakan autoklaf pada 

suhu 121°C pada tekanan 1 atm selama 15 menit. Setelah didinginkan 

pada suhu ruang,  ditambahkan dengan cairan jamur kombu yang 

telah diremajakan sebelumnya sebanyak 10% dari total cairan media 

kombu. 

 

 

3.3.2. Pengenceran Kopi 

 
Digunakan 5 jenis perbandingan pengenceran kopi untuk 

pertumbuhan yaitu : 

Tabel 1.  Pengenceran Kopi 

No Air (ml) Kopi (g) Cairan Kombu (ml) 

1 250 2.5 25 

2 250 4.5 25 

3 250 6.5 25 

4 250 8.5 25 

5 250 10.5 25 

Masing-masing pengenceran dibuat sebanyak 3 kali ulangan. 

Setiap pengenceran ditambahkan dengan gula sebanyak 15 g, 

dimasukkan ke dalam labu takar 250 ml, kemudian diseduh dengan 

air dengan suhu 100°C sampai mencapai garis tera, kemudian 

ditututup dan digojok sampai larutan kopi homogen dan gula larut 

sepenuhnya. Setelah itu jumlah air yang berkurang ditambahkan 

sampai kembali mencapai batas tera pada labu takar. Larutan 

dipindahkan ke erlenmeyer 500 ml, ujung labu ditutup dengan kapas 

lalu dibungkus kertas untuk proses sterilisasi. Larutan disterilisasi 

menggunakan autoklaf pada suhu 121°C pada tekanan 1 atm selama 

15 menit. Setelah itu ditambahkan dengan cairan jamur kombu yang 

telah diremajakan sebelumnya sebanyak 10% dari total cairan media 

kombu. Larutan kopi  diinkubasikan selama 10 hari untuk proses 

fermentasi dari jamur kombu. Kemudian hasil fermentasi dianalisis 

dengan beberapa parameter di bawah ini : 

 

1. Pengukuran pH awal 

pH larutan  diukur sebelum perlakuan, dengan menggunakan 

pH meter. pH diukur untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

perbedaan konsentrasi kopi terhadap pH dan pengaruh pH terhadap 

ketebalan jamur. 
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2. Pengukuran Keasaman Total Cairan Kombu  

Pengukuran keasaman total mengikuti metode Woodman 

(1941) dan Snell (1972). Sebanyak 20 ml cairan hasil fermentasi dari 

tiap perlakuan dimasukkan ke dalam erlenmeyer, dan ditambahkan 

dengan  50 ml alkohol 95%. Erlenmeyer ditutup dan dipanaskan 

sampai mendidih, setelah itu digojok dengan kuat.  Setelah mendingin 

larutan dititrasi dengan 0.1 N larutan KOH standar, memakai 

indikator phenolphtalein (PP). Akhir titrasi dicapai saat warna merah 

muda  terbentuk  dan tidak hilang setelah didiamkan selama ½ menit. 

Asam dinyatakan sebagai mg KOH yang dipakai untuk menetralkan 

asam. 

 

Perhitungan : 

Angka asam =   × faktor pengenceran 

 

 Keasaman total cairan kombu perlu dihitung untuk mendapatkan 

kadar pengenceran yang tepat, agar tidak menghasilkan cairan asam 

yang terlalu pekat yang pada akhirnya bisa membahayakan kesehatan 

bagi konsumen, mengingat kopi juga sudah bersifat asam. 

 

3. Pengukuran Berat Kering dan Ketebalan Jamur Kombu 

Ketebalan jamur kumbu diukur dengan menggunakan jangka 

sorong. Berat kering ditimbang setelah jamur kombu dibungkus 

dengan kertas saring dan dioven pada suhu 105°C selama 8 jam. 

Pengukuran ketebalan dan berat kering jamur dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dari ketebalan jamur terhadap tingkat keasaman 

total cairan kombu. Pengukuran jamur pada cairan tidak dilakukan 

karena biomassa berupa gumpalan putih mirip jeli (SCOBY) sudah 

merupakan representasi dari laju metabolisme jamur kombu. 

 

4. Pengujian Organoleptik 

Uji organopletik terhadap rasa, warna dan bau dengan 

responden sebanyak 30 orang. Masing-masing perlakukan kopi hasil 

fermentasi diberikan sebanyak 10 ml untuk di uji. Hasil uji rasa dan 

bau akan diisikan ke dalam lembar angket dengan range 1= sangat 

tidak suka sampai 5= sangat disukai. Kemudian akan dilakukan uji 

hedonik. 
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3.4. Rancangan Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan 1 faktor pembeda yaitu perbedaan 

pengenceran. Pengenceran yang dilakukan adalah 6.5 g/250 ml 

(menggunakan kopi seperti resep umum ; kontrol), 2.5 g/250ml, 4.5 

g/250ml, 8.5 g/250ml dan 10.5 g/250ml. 

 

 

3.5. Analisis Data 

 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistika 

deskriptif dengan  lima perlakuan dan tiga kali ulangan. Data yang 

diperoleh  disajikan dalam bentuk tabel, diagram atau deskripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


