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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pengambilan data penelitian ini telah dilaksanakan mulai tanggal 7 

November sampai dengan 16 Desember 2011 di Laboratorium Rekayasa dan 

Pengolahan Hasil Ternak Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya untuk pengujian WHC, Laboratorium Sentral 

dan Ilmu Hayati, Universitas Brawijaya, Malang untuk pengujian pH dan 

Laboratorium Dasar Bersama Universitas Airlangga, Surabaya untuk      pengujian 

tekstur. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nugget yang dibuat dari 

daging kelinci Rex jantan umur berkisar 8 – 10 bulan, daging kelinci dibeli dari 

peternak yang berada di desa Wiyurejo, Pujon. Bahan lain yang digunakan adalah 

tepung tapioka, tepung garut yang dibeli di Malang, garam, bawang putih, merica 

bubuk, putih telur, tepung bumbu, air, dan minyak goreng. Bahan untuk analisa 

meliputi aquades, larutan buffer, kertas Whatman no 42. 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan nugget daging kelinci adalah 

Meat grinder, kompor, panci, sendok, cetakan aluminium, pisau, telenan kayu, 

blender, baskom, panci, wajan, kompor gas dan aluminium foil. Peralatan untuk 

analisis antara lain timbangan analitik, glass beaker, kertas Whatman no 42, plat 

besi, plat kaca, pH meter, Universal Testing Instrument, dan kertas                

grafik milimeter. 
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3.3 Metode Penelitian   

Metode yang digunakan adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 kelompok. Perlakuan penelitian 

adalah persentase penambahan tepung garut pada pembuatan nugget kelinci yang 

bervariasi yaitu : 0 % (F0), 10 % (F1), 20 % (F2), 30 % (F3) dari berat daging 

kelinci. Masing-masing perlakuan diulang tiga kali. Variabel yang diuji pada 

penelitian ini adalah kualitas fisik (pH, WHC, tekstur) dan organoleptik (warna, 

aroma, tekstur, rasa). Adapun susunan perlakuan pada percobaan ini dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Perlakuan Penambahan Tepung Garut dengan 3 Ulangan. 

          Perlakuan                                                      Kelompok 

          TG (%)                                  K1                         K2                       K3 

P0                   P1K1            P1K2                P1K3 

P1                   P2K1            P2K2                P2K3 

P2                    P3K1            P3K2                P3K3 

P3                    P4K1            P4K2                P4K3 

 

Keterangan : 

 

P0   : Penambahan Konsentrasi TG  0 %  

P1   : Penambahan Konsentrasi TG 10 %  

P2   : Penambahan Konsentrasi TG 20 %  

P3   : Penambahan Konsentrasi TG 30 %  

P     : Perlakuan 

K    : Kelompok 

TG  : Tepung Garut 
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3.4 Prosedur Pembuatan Nugget Daging Kelinci 

Prosedur pembuatan nugget daging kelinci dengan penambahan tepung 

garut menggunakan metode Amertaningtyas dkk., (2001)  yaitu meliputi : 

1. Daging kelinci dibersihkan dan dipotong-potong. 

2. Daging digiling dengan Meat grinder. 

3. Tepung tapioka ditambah bumbu dan air serta tepung garut, lalu 

dicampurkan pada daging, kemudian diaduk. Formula bahan nugget 

kelinci terdapat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Formulasi Bahan Nugget Kelinci dengan 4 Perlakuan yang Berbeda. 

Bahan-bahan (g) P0 P1 P2 P3 

Daging kelinci   665,00  631,75  598,50 565,25 

Tepung garut     0    33,25    66,50   99,75 

Tepung Tapioka     100,00  100,00  100,00  100,00 

Bawang putih       15,00    15,00    15,00    15,00 

Lada         5,00      5,00      5,00      5,00 

Garam       25,00    25,00    25,00    25,00 

Air    150,00  150,00  150,00  150,00 

Putih Telur      30,00    30,00    30,00    30,00 

Gula Pasir       10,00     10,00    10,00    10,00 

Jumlah 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

  Sumber : Wibowo (2006) yang telah dimodifikasi 

 

4. Adonan dicetak dalam cetakan, dan ditutupi dengan Aluminium Foil. 

5. Adonan dikukus selama 50 menit dengan suhu 70 °C. 

6. Pendinginan adonan pada suhu ruang (27 °C). 

7. Pengirisan dengan menggunakan pisau dengan ukuran (2 x 2 x 2) cm. 

8. Nugget kelinci dilumuri adonan tepung, putih telur dan tepung roti lalu 

dimasukkan ke dalam freezer selama ± 12 jam. 
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9. Digoreng pada suhu 170 °C selama 2 menit. Diagram alir pembuatan 

nugget terdapat pada Gambar 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                               

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan nugget kelinci (Amertaningtyas, 2001) yang  

telah dimodifikasi. 
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3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diuji pada penelitian ini adalah pH, WHC, tekstur dan 

organoleptik. Pengujian sampel nugget kelinci sebagai berikut : 

1. Pengujian pH menurut Blom (1998) menggunakan pH meter  

(Lampiran 1). 

2. Pengujian WHC dilakukan menurut Soeparno (1998) (Lampiran 2). 

3. Pengujian tekstur dilakukan dengan menggunakan peralatan Universal 

Testing Instrument metode Llyod (Lampiran 3). 

4. Pengujian organoleptik dilakukan dengan Hedonic Scale Scoring 

(Lampiran 4). 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan apabila 

menunjukkan adanya pengaruh perbedaan yang nyata antar perlakuan maka diuji 

lebih lanjut dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) yang bertujuan untuk 

menentukan perlakuan-perlakuan mana yang berbeda dengan yang lain 

(Yitnosumarto, 1993). 

 

3.7 Batasan Istilah 

Nugget kelinci : produk olahan daging restrukturisasi yang dibuat dari daging 

kelinci segar, dicampur dengan bumbu-bumbu, air, tepung 

tapioka dan tepung garut kemudian dikukus, didinginkan, diiris, 

dilumuri putih telur dan tepung roti serta digoreng. 
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Daging kelinci :  daging kelinci jenis Rex jantan umur berkisar 8 - 9 bulan yang 

diambil dari  seluruh bagian karkas dan dipisahkan dari tulang 

dan lemak. 

Kualitas fisik nugget : nilai nugget berdasarkan pH, WHC, tekstur. 

Kualitas organoleptik nugget : nilai nugget berdasarkan warna, aroma, rasa, 

tekstur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


