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METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Tanaman Fakultas 

Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan pengambilan 

sampel dilakukan di desa Tegaron kecamatan Banyubiru kabupaten Semarang. 

Penelitian mulai dilakukan pada 15 Januari sampai 16 April 2014. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini 

mendeskripsikan mikroorganisme yang menjadi penyebab kemasaman nira Aren, 

dengan melakukan identifikasi mikroorganisme melalui pengamatan langsung 

menggunakan mikroskop, pengukuran pH nira Aren, pengukuran kekeruhan nira 

Aren dan menghitung jumlah mikroorganisme pada setiap jam pengamatan. 

Kemudian dilanjutkan dengan membiakkan mikroorganisme dari sampel nira 

Aren pada media Potatoes Dextrose Agar, Nutrient Agar, Yeast Peptone D-

glucose dan Acetobacter Agar. Penggunaan media Yeast Peptone D-glucose dan 

Acetobacter Agar  bertujuan untuk menumbuhkan dua jenis mikroorganisme 

Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti yang diduga ada pada nira Aren 

(sesuai hipotesis), sedangkan penggunaan media Potatoes Dextrose Agar dan 

Nutrient Agar bertujuan untuk menumbuhkan jamur dan bakteri yang ada pada 

nira Aren. 

 

3.2.1 Pengambilan Sampel 

Sampel nira Aren yang diamati diperoleh secara bergiliran dari lima pohon 

Aren yang dipilih secara acak. Sebanyak satu liter nira diambil pada setiap pohon 

untuk pengamatan di laboratorium. Nira Aren diambil dari bumbung (tempat 

penampungan penderesan nira Aren) yang dipilih secara acak. Nira Aren dari 

bumbung dituang ke jerigen (yang sebelumnya dibersihkan dengan menggunakan 

formalin 5% dan alkohol 96%). 

 



3.2.2 Pengamatan Langsung 

Sampel nira Aren diamati setiap 1, 2, 3, 6, dan 12 jam setelah sampel nira 

sampai di laboratorium. Pengamatan langsung yang dilakukan meliputi: 

pengukuran pH, pengukuran kekeruhan dan pengamatan mikroorganisme pada 

nira Aren. 

Pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Sampel nira Aren diambil 

sebanyak 30 ml, dituangkan ke dalam Beaker glass, kemudian diukur pH-nya.  

Untuk menera pH meter digunakan akuades.  

Pengukuran kekeruhan nira Aren diukur menggunakan spektrofotometer 

dengan skala FTU (Formazin Turbidity Unit) dengan panjang gelombang 450nm. 

Sampel nira Aren sebanyak 25 ml, dituangkan ke dalam kuvet, kemudian diukur 

kekeruhannya menggunakan spektrofotometer. Untuk melakukan peneraan 

digunakan akuades. 

Pengamatan langsung mikroorganisme yang ada pada nira Aren digunakan 

mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Nira Aren yang diamati terlebih dahulu 

diencerkan 10 kali. 

 

Gambar 3.1 Persiapan Preparat Pengamatan 

 

3.2.3 Pembuatan Media Biakkan 

Media biakkan yang digunakan untuk mengamati mikroorganisme yang 

diduga ada pada nira Aren terdiri dari Potatoes Dextrose Agar, Nutrient Agar, 

Yeast Peptone D-glucose dan Acetobacter Agar. Cara pembuatan media biakkan 

disajikan pada Lampiran 1. 

 

3.2.4 Pembiakan Mikroorganisme 

Mikroorganisme yang diduga ada pada nira Aren dibiakkan pada media 

Potatoes Dextrose Agar, Nutrient Agar, Yeast Peptone D-glucose dan Acetobacter 



Agar. Pembiakkan mikroorganisme pada setiap media biakkan diulang sebanyak 

tiga kali. Sampel nira Aren sebanyak 20 ml dituangkan ke dalam Beaker glass. 

Untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada Beaker glass, terlebih dahulu 

Beaker glass dibersihkan dengan menggunakan alkohol 96%. Sampel nira Aren 

diambil dengan menggunakan jarum Öse (yang telah disterilkan dengan cara 

dibakar menggunakan lampu spirtus), kemudian digoreskan ke permukaan media 

biakkan yang telah disiapkan pada cawan Petri. Pola goresan dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

Aktivitas penggoresan dilakukan di dalam Inkas. Untuk membersihkan Inkas 

dari kontaminan digunakan cairan desinfektan, alkohol 96% dan formalin 5%. 

Untuk menumbuhkan mikroorganisme yang diduga ada pada nira Aren, cawan 

Petri yang diberi goresan diinkubasi pada suhu 30
0
C selama 6, 12, 18 dan 24 jam 

di dalam Inkubator.  

Mikroorganisme yang tumbuh pada media biakkan di cawan Petri dilakukan 

pemurnian dengan media biakkan yang sama. Hasil pemurnian diamati langsung 

baik bentuk koloninya secara langsung maupun bentuk sel-selnya (dengan cara 

dibuat preparat). Pengamatn di bawah mikroskop digunakan perbesaran 400 kali. 

Hasil pengamatan (baik pengamatan koloninya secara langsung maupun sel-

selnya) difoto dengan menggunakan kamera HP Samsung Galaxy Fit 5 MP. Hasil 

pemotretan digunakan untuk menghitung sel-selnya. 

 

Gambar 3.2 Model Cawan Gores 

 

 

 



3.2.5 Pengamatan Koloni dan Sel Mikroorganisme yang Tumbuh pada 

Media Biakkan 

Setelah didapatkan biakkan murni maka diamati bentuk koloninya. 

Pengamatan dilakukan terhadap bentuk koloni, permukaan koloni dan tepi koloni, 

kemudian dibandingkan dengan yang tersaji pada Gambar 3.3. Pengamatan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk melihat ciri-ciri dari koloni mikroorganisme yang 

tumbuh pada media biakkan. Untuk mengamati bentuk sel mikroorganisme dibuat 

preparat dan digunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. 

a. Bentuk koloni dilihat dari atas: 

 
b. Permukaan koloni dilihat dari samping: 

 
 

c. Tepi koloni dilihat dari atas: 

 
Gambar 3.3 Bentuk-bentuk permukaan koloni pada media  

 

3.2.6 Penghitungan Jumlah Sel Mikroorganisme  

Penghitungan jumlah sel mikroorganisme didasarkan pada foto hasil 

pemotretan dari preparat. Untuk menghitung jumlah mikroorganisme yang ada 

pada satu liter nira Aren digunakan formula sebagai berikut: 

Jumlah mikroorganisme per mililiter
-1

 nira Aren = α x v x p               

keterangan: 

α = Jumlah Mikroorganisme dalam 1 tetes 

v = volume 1 tetes (0,067 ml) 

p  = pengenceran (10 kali) 



Penghitungan jumlah mikroorganisme per liter nira
 
digunakan konversi sebesar 

1000 kali (1 liter = 1000 mililiter) 

 

3.2.7 Korelasi  

Untuk mengetahui adanya korelasi antara peubah jumlah mikroorganisme 

dengan peubah kekeruhan nira Aren dan korelasi antara peubah jumlah 

mikroorganisme dengan pH nira Aren dilakukan uji korelasi dengan metode 

Pearson. Hasil uji korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah 

hubungan antara dua peubah acak. Uji korelasi ini digunakan untuk mencari 

hubungan peubah bebas (independent variable) dan peubah terikat (dependent 

variable) (Santoso, 2003). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peubah_acak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel_bebas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Independent_variable&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel_terikat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dependent_variable&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dependent_variable&action=edit&redlink=1

