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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan 5-25 

November 2014 di peternakan ayam broiler milik Bapak 

Supi’i Jalan Coban Pelangi Kunci Wringin Anom 

Kecamatan  Pancakusumo Malang dan Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang.  

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah ayam 

pedaging strain Cobb 500 yang berjumlah 20 ekor betina 

umur 5-6 minggu yaitu 10 ekor ayam segar dan 10 ekor 

ayam tiren yang diambil secara acak dari satu populasi satu 

kandang. Daging yang diambil yaitu daging pada bagian 

paha sebanyak 200 g. Alasan menggunakan ayam tiren dan 

ayam segar tersebut untuk membandingkan nilai 

mikrobiologi daging ayam. Ayam tiren yaitu ayam yang 

mati bukan karena disembelih pada saat masih hidup 

melainkan ayam yang sebelumnya telah mati disebabkan 
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daya tahan yang kurang baik selama perjalanan. 

Penyembelihan ayam tiren dan segar dibagian arteri 

karotis, vena jugularis, dan esofagus. Setelah 

penyembelihan ayam ini digantung terlebih dahulu dengan 

posisi kaki di bagian atas agar darah dapat keluar sebanyak 

mungkin. Setelah penyembelihan, dilakukan pencelupan 

ke dalam air hangat untuk mempermudah pencabutan bulu 

atau pembersihan bulu. Setelah pembersihan bulu, 

dilakukan pengeluaran jerohan dan pemotongan kepala, 

leher dan kaki. 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi alat untuk memperoleh sampel penelitian dan 

pengambilan data. Alat untuk memperoleh sampel 

penelitian terdiri dari pisau, panci, plastik, talenan, karung 

dan nampan. Adapun alat untuk pengambilan data terdiri 

dari stomacher merek 80 biomaster, tabung reaksi, cawan 

petri dan waterbath merek Julabo SW22. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Larutan pepton 

2. Plate Count Agar merek  
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3. Eosin Methylen Blue Agar (EMBA) 

4. Salmonella Shigella Agar (SSA) 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian adalah 

metode studi dengan Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

dengan 2 jenis sampel yang berbeda yaitu daging ayam 

segar (S) dan daging ayam tiren (T), 3 perlakuan yaitu 

lama simpan sampel 0, 3 dan 6 jam pada suhu ruang serta 

3 ulangan, perlakuan yang diberikan yaitu : 

L0 = lama simpan daging 0 jam 

L1 = lama simpan daging 3 jam 

L2 = lama simpan daging 6 jam 

Data di analisis dengan sidik ragam (ANOVA) dan 

bila berpengaruh nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Duncan. Adapun tabulasi rancangan acak lengkap 

penelitian tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Model tabulasi penelitian 

Jenis Sampel Lama Penyimpanan U1 U2 U3 

S L0 S0U1 S0U2 S0U3 

 L1 S1U1 S1U2 S1U3 

 L2 S2U1 S2U2 S2U3 

T L0 T0U1 T0U2 T0U3 

 L1 T1U2 T1U2  T1U2 

 L2 T2U1 T2U2 T2U3 
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3.3.1  Prosedur Penelitian 

a. Persiapan Penelitian 

Mempersiapkan sampel daging, alat dan bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel daging yang 

digunakan 10 paha ayam tiren dan 10 paha ayam segar. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat 

untuk memperoleh sampel penelitian dan pengambilan 

data. Alat untuk memperoleh sampel penelitian dari pisau, 

panci, plastik, talenan, karung dan nampan. Adapun alat 

untuk pengambilan data terdiri dari stomacher, tabung 

reaksi, cawan petri dan waterbath. Bahan dalam penelitian 

ini adalah larutan pepton, Eosin Methylen Blue Agar 

(EMBA), Salmonella Shigella Agar (SSA). 

b. Pengambilan Data  

Pengambilan data bertujuan untuk memperoleh 

data dari sampel penelitian. Pada proses pengambilan data 

ini setiap bagian paha ayam yang sudah bersih diambil 

bagian dagingnya saja dan masing-masing ditimbang 

sebanyak 200 g yang digunakan untuk uji Total Plate 
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Count, Salmonella sp. dan Eschericia coli. Ada pun 

pengujiannya seperti pada lampiran 1-3. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variable penelitian ini meliputi : 

1. Total Plate Count dianalisis menggunakan metode 

cawan tuang. Prosedur analisis mengikuti prosedur 

Bintoro, dkk., (2006). 

2. Salmonella sp. dilakukan pengujian prosedur menurut 

Cuningham dan Cox (1987) 

3. Escherchia coli dilakukan pengujian prosedur menurut 

Cuningham dan Cox (1987) 

3.5 Analisis Penelitian 

Analisis penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

analisis ragam untuk sidik ragam (ANOVA) pada 

percobaan dua faktor, serta masing-masing penerapannya. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan rancangan 

acak lengkap faktorial, yakni: 

Yijk = μ + Ai + Bj(i) + єijk 

i = 1, 2, 3,…………,a j = 1,2,3...........,b dan k 

=1.2.3,.......u 

Keterangan:  
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Yijk   : Pengamatan Faktor A taraf ke-i , Faktor B taraf 

ke-j dan ulangan ke-k  

Μ  : Rataan Umum  

Ai   : Pengaruh Faktor A pada taraf ke-i  

Bj(i)  : Pengaruh Faktor B pada taraf ke-j pada Ai  

єijk   : Pengaruh galat Faktor A taraf ke-i, Faktor B taraf 

ke-j dan Ulangan ke-k 

Apabila dalam sidik ragam terdapat perbedaan 

yang nyata dilakukan uji beda Duncan dengan rumus: 

 

Keterangan: 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

r  : Ulangan 

rα,p,v : Nilai wilayah nyata Duncan 

α : Taraf nyata 

p : Jarak relatif antara perlakuan tertentu dengan 

peringkat berikutnya 

v : Derajat bebas galat 



29 

 

3.6  Batasan Istilah 

1. Ayam Tiren : Ayam yang sebelumnya telah mati 

selama lebih dari 2 jam disebabkan 

daya tahan yang kurang baik selama 

proses pemeliharaan. 

2. Ayam Segar : Ayam mati setelah proses 

penyembelihan dan kondisi daging 

masih baik. 

3. Uji Mikrobiologi : Uji yang digunakan untuk 

menduga daya tahan simpan suatu 

makanan dan sebagai indicator 

sanitasi makanan atau kemanan 

pangan. 

4. Total Plate Count : Jumlah mikroba aerob mesofilik 

per gram atau per militer contoh 

yang ditentukan melalui metode 

standar. 

5. Salmonella sp.  : Bakteri gram negatif penyebab 

penyakit yang penyebarannya 

melalui medium makanan. 



30 

 

6. Eschericia coli : Bakteri gram negatif  yang 

membentuk koloni dalam saluran 

pencernaan hewan. 

 


