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BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan penelitian dimulai

dari bulan September 2010 sampai bulan Oktober 2010.

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso sapi yang dibuat

dari daging sapi segar yang diperoleh dari RPH Gadang Malang, tepung tapioka,

bawang putih, garam, merica, air dan putih telur diperoleh dari pasar Dinoyo Malang.

3.2.1. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Air,

pepton 0,1% (Oxoid), PCA (Oxoid), BPA agar (Oxoid), EMB agar (Oxoid), alcohol,

buffer pH 7 dan pH 4 yang diperoleh dari Laboratorium Teknologi Hasil Ternak.

Eschericia coli dan Staphylococcus aureus dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Bahan pembuatan edible coating

(karagenan (Karagenan Dow) dan gliserol (Gliserol Dow) diperoleh ditoko kimia

Panadia.

3.2.2. Peralatan

Peralatan yang digunakan di antaranya adalah mortar, Erlenmayer (Pyrex,

Jepang), pipet tetes, pipet volume 1 ml, thermometer, spatula, tabung reaksi (Pyrex,

Jepang), cawan petri, Inkubator (WTB binder tipe 53, Jerman), colony counter (Stuart
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Scientific, Greet Britian), hot plate stirrer (IKAMAG RET, Janke and Kuntel), pH

meter (Hanna Instruments, Prancis), bunsen, lemari es (Sanyo tipe SR-LL180F,

Jepang), timbangan analitik (Mettler AJ 150), meat grinder (National), beaker glass

250 ml dan 100 ml (Pyrex-Iwaki glass), gelas ukur 100 ml (Pyrex-Iwaki glass),

magnetik stirer, washing bottle, botol film, tissue, Water bath,baskom, cobek, sendok,

kompor gas dan panci.

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan rancangan acak

lengkap (RAL) pola tersarang. Perlakuan pertama adalah teknik pelapisan edible

coating karagenan dengan pencelupan (dipping) (A1) dan teknik pelapisan edible

coating karagenan dengan pengolesan (brushing) (A2). Perlakuan kedua adalah lama

penyimpanan (0, 2, 4 dan 6) hari dengan tiga kali ulangan. Perlakuan yang tersarang

adalah lama penyimpanan yang tersarang pada perbedaan lapisan. Masing-masing

perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Adapun desain rancangan yang digunakan

dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Desain rancangan percobaan penelitian utama

Teknik
Pelapisan

(A)

Lama
Penyimpanan

(B)

Ulangan Total Rata-rata

I II III

A1

B0
B1
B2
B3

A2

B0
B1
B2
B3
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Ditimbang kappa karagenan 1,5 g

Ditambah aquades sebanyak 100 ml

Dipanaskan 900C di hot plate stirer
dengan magnetic stirrer diatur pada pada
kecepatan 250 rpm selama 30 menit

Diaduk dengan magnetic stirrer
dengan dipanaskan sampai suhu
mencapai 800C (larutan berwarna
jernih)

Ditambah gliserol
1,5% dari 100 ml
larutan edible coating

larutan edible coating

3.4.  Variabel Penelitian

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Total Plate Count

(Turkoglu, Ceylsn and Dayisoylu, 2003), Escherichia coli (Hitchin, Fenny, Dwatkins,

Rippley and Chandler, 1995), Staphylococcus aureus (AOAC Internasional, 1995)

dan pH (Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 1997). Pengujian sampel kualitas bakso

sapi adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Total Plate Count.

2. Pengujian Staphylococcus aureus.

3. Pengujian Escherichia coli.

4. Pengujian pH.

3.5. Prosedur Penelitian

Proses pembuatan edible coating karagenan berdasarkan penelitian Pratiwi

(2007) yang dimodifikasi, secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses pembuatan edible coating karagenan



25

Daging sapi
segar

Dibersihkan jaringan ikat dan lemak

Campurkan bumbu bawang putih 5 gr, garam 4 gr,
gula 3 gr, Putih Telur 3 gr, tepung tapioka 15 gr, air
es secukupnya

Digiling hingga halus

Direbus 10 menit dengan suhu 900C

Diangkat, ditiriskan,
didinginkan suhu ruang

Cetak adonan menjadi bola-bola

Dipotong kecil-kecil

Prosedur pembuatan edible coating pada penelitian ini meliputi kappa

karagenan sebanyak 1,5 g dilarutkan dalam 100 ml aquades, dipanaskan dengan hot

plate stirrer pada suhu 900C sambil diaduk dengan magnetic stirrer. Dengan

kecepatan 250 rpm selama 30 menit. Kemudian ke dalam larutan tersebut ditambah

gliserol 1,5 %. Dilakukan pengadukan dengan magnetic stirrer sampai suhu

mencapai 800C hingga larutan berwarna jernih. Selanjutnya, edible coating yang telah

dihasilkan dituangkan pada plastik mika dan didinginkan pada suhu ruang 270C

selama 15 menit.

Prosedur pembuatan Bakso sapi berdasarkan Wibowo (2000), secara garis besar dapat

dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Proses Pembuatan Bakso sapi

Komposisi bahan-bahan pada proses pembuatan bakso sapi adalah daging sapi

100 gram, bawang putih 5 gram, garam 4 gram, merica 0,4 gram, gula 3 gram, putih

telur 3 gram dan tepung tapioka 15 gram
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Disimpan pada suhu refrigrator
selama 0 hari, 2 hari, 4 hari, 6 hari

Dipanaskan 900C di hot plate stirer dengan magnetic stirrer
diatur pada pada kecepatan 250 rpm selama 30 menit

Ditambah gliserol 1,5 % dari 100 ml larutan edible coating

Diaduk dengan magnetic stirrer dengan dipanaskan sampai suhu
mencapai 800C (larutan berwarna jernih)

Larutan edible coating

Bakso sapi

Ditiriskan, Didinginkan
pada suhu ruang 270C

selama 30 menit

Ditimbang kappa karagenan 1,5 g

Didinginkan hingga suhu 45-500C selama 10 menit

Dipertahankan dalam waterbath pada suhu 45-500 C

Bakso dioles dalam larutan edible coating
bersuhu 45-500 C selama 10 detik

Ditiriskan
Uji kualitas mikroorganisme:
1. Total Plate Count
2. E. coli
3. S. aureus
4. pH

Ditambah aquades sebanyak 100 ml

Bakso dicelupkan dalam larutan edible
coating bersuhu 45-500 C selama 10 detik

Pengkontaminasi
E.coli dan S. aureus

Setelah produk jadi, maka selanjutnya dilakukan proses pelapisan edible

coating pada produk dengan menggunakan teknik pencelupan dan pengolesan.

Selanjutnya pengkontaminasian E. coli dan S. aureus pada bakso sapi dilakukan

dengan cara sebanyak 15 ml kultur E. coli dan S. aureus dimasukkan ke botol

semprot, kemudian semprotkan ± 10 ml kultur E. coli dan S. aureus ke seluruh

permukaan bakso sapi.

Adapun proses pencelupan dan pengolesan bakso sapi ke dalam larutan edible

coating karagenan dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Skema penelitian menurut Pratiwi (2007) teknik pelapisan edible  coating
karagenan pada bakso sapi yang telah dimodifikasi

3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh ditabulasi berdasarkan model analisis kovarian

(ANOVA), perbedaan antar perlakuan diketahui dengan melakukan Uji Jarak Duncan

(Sastrosupadi, 2007).

3.7. Batasan Istilah

Edible coating : Bahan yang digunakan untuk melapisi produk (coating),

diletakkan di antara produk (film) yang berfungsi sebagai pelindung

dari kerusakan secara mekanis (Krochta, 1992).

Karagenan : Polisakarida non kalori yang sering disebut dietary fibre (serat

makanan) yang sangat baik untuk pencernaan karena kandungan

serat kasarnya yang cukup tinggi (Suryaningrum et al. 2005).


