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III BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas 

Brawijaya Malang, Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan dan Laboratorium 

Biokimia Pangan Universitas Brawijaya Malang - Jawa Timur mulai bulan November 

tahun 2013 sampai Mei tahun 2014. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

 

     Bahan baku pembuatan bakso sapi yaitu tepung porang diperoleh dari penelitian 

Tugas Akhir sebelumnya Sigit dan Novan (Penelitian 2013), kemudian diayak 80 

mesh dan dilakukan pencucian dengan etanol bertingkat. Daging sapi diperoleh dari 

Pasar Tradisioal Blimbing – Kota Malang dengan karakteristik daging sedikit 

terdapat serat pada daging, warna kemerahan, dan kenyal. Tepung tapioka merek 

‘Cap Naga Dunia’ diperoleh dari Pasar Tradisional Blimbing. Garam dengan merek 

‘Indomaret’ diperoleh di Indomaret. 

     Bahan kimia yang digunakan untuk proses pemurnian tepung porang antara lain 

larutan etanol 96% teknis yang diperoleh dari toko Makmur Sejati dan aquades 

diperoleh dari Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya. 

Bahan kimia untuk analisa meliputi aquades, indikator metil merah, etanol, HCl, 

K2SO4, NH4OH, CaCl2, H2SO4, KMnO4, Asam format – NaOH buffer, NaOH, DI 

water, DNS, Natrium bisulfit, dan KnaTartrat. 

 

3.2.2 Alat 

 

     Alat yang digunakan pada proses pemurnian tepung porang yaitu glassware, 

homogenizer (Velp scientifica), timbangan analitik (Mettler toledo), oven listrik (MMM 

Medcenter/Ecocell 55) dengan spesifikasi suhu antara 100C – 2500C, loyang, dan 

bola hisap. 
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     Alat yang digunakan untuk proses pembuatan bakso yaitu timbangan analitik 

(Mettler toledo), blender (Maspion), kompor gas (Convinna), termometer tanpa merk, 

mangkok plastik, pisau, panci untuk merebus bakso dan sendok. 

Alat yang digunakan dalam analisa antara lain 2 buah plat kaca, beban 35 kg, 

pH Meter (EZDO pl 600), Tensile strength instrument (Cp-20 N Iwada Digital Force 

Gauce Japan), cawan petri, gelas arloji, erlenmeyer 250, corong plastik, beaker 

glass 100 ml, beaker glass 250 ml, beaker glass 500 ml, tabung reaksi, pipet ukur 1 

ml, pipet ukur 5 ml, pipet ukur 10 ml, gelas ukur 100 ml, gelas ukur 250 ml, tube, 

spatula kaca, spatula besi, pipet tetes, labu ukur 25 ml, labu ukur 50 ml, labu ukur 

100 ml, labu ukur 250 ml, labu ukur 500 ml, timbangan analitik (OHAUS), oven listrik 

(Memment), desikator, Vortex (Turbo Mixer), Spektrofotometer (Labomed Ioc 20D), 

Pompa Vakum (Buchi Vac V-500), Lemari asam (B5230B), shaker (Heidolph), 

sentrifuge (Thermo Scientific), kompor listrik (Maspion), dan alat SEM (HITACHI 

TM3000 Tabletop Scanning Electron Microscope). 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu proporsi tepung porang : tepung tapioka 

pada proses pembuatan bakso terdiri dari 3 level. Faktor kedua yaitu penambahan 

NaCl yang terdiri dari 3 level. Setiap perlakuan dilakukan 3 kali ulangan sehingga 

diperoleh 27 satuan percobaan.  

Bakso sapi yang digunakan sebagai kontrol pada penelitian ini adalah bakso sapi 

tanpa proporsi tepung porang, dan menggunakan STPP 0,3% dan level garam 

sebesar 3% (perlakuan terbaik dari Hsu, 2000). 

 

Faktor 1 : Proporsi tepung porang : tepung tapioka (T) 

 T1 : tepung porang 1% : tepung tapioka 31% 

 T2 : tepung porang 3% : tepung tapioka 29% 

 T3 : tepung porang 5% : tepung tapioka 27% 
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Faktor 2 : Penambahan konsentrasi NaCl (N) 

 N1 : 2% 

 N2 : 4% 

 N3 : 6% 

 

     Diperoleh 9 kombinasi perlakuan yaitu: 

T1N1 : tepung porang 1% : tepung tapioka 31% dengan penambahan NaCl 2% 

T2N1 : tepung porang 3% : tepung tapioka 29% dengan penambahan NaCl 2% 

T3N1 : tepung porang 5% : tepung tapioka 27% dengan penambahan NaCl 2% 

T1N2 : tepung porang 1% : tepung tapioka 31% dengan penambahan NaCl 4% 

T2N2 : tepung porang 3% : tepung tapioka 29% dengan penambahan NaCl 4% 

T3N2 : tepung porang 5% : tepung tapioka 27% dengan penambahan NaCl 4% 

T1N3 : tepung porang 1% : tepung tapioka 31% dengan penambahan NaCl 6% 

T2N3 : tepung porang 3% : tepung tapioka 29% dengan penambahan NaCl 6% 

T3N3 : tepung porang 5% : tepung tapioka 27% dengan penambahan NaCl 6% 

 

Kontrol :Tepung Tapioka 32%, STPP 0,3% dan NaCl 3% (Bakso sapi tanpa 

penambahan tepung porang, dan semua proporsi bahan selain disebutkan 

seragam dengan perlakuan) 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

 

     Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan level faktor yang akan 

digunakan dalam penelitian. Faktor pertama dari penelitian ini adalah perbandingan 

tepung porang :  tepung tapioka. Penentuan proporsi tepung porang : tepung tapioka 

pada penelitian pendahuluan diperoleh dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

tentang Sosis Ayam dengan level proporsi tepung porang : tepung maizena 

(Anggraeni, 2013).  

Kemudian dilakukan penelitian pendahuluan dengan proporsi tepung tapioka 32 

% (dari berat daging) tanpa tepung porang, tepung porang 2% : tepung tapioka 30%, 

tepung porang 4% : tepung tapioka 28%. Hasil dari penelitian pendahuluan yaitu 
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dimana semakin tinggi perbandingan tepung porang maka rendemen, dan 

kekenyalan akan meningkat pula. 

Faktor kedua adalah penentuan penambahan konsentrasi NaCl, dimana 

penentuan level penambahan NaCl untuk penelitian pendahuluan diperoleh dari 

penelitian (Hsu, 2000). Kemudian diperoleh level penemabahan NaCl sebesar 2%, 

4% dan 6%, dimana semakin tinggi penambahan konsentrasi NaCl akan semakin 

tinggi rendemen bakso tetapi rasa asin juga meningkat. Persentase 100% saat 

membuat bakso daging sapi dihitung dari jumlah daging sapi yang digunakan. 

 

3.4.2 Pencucian Tepung Porang 

 

     Tahap pencucian tepung porang adalah sebagai berikut: 

1. Ditimbang 25 – 25,02 gram tepung dan dilarutkan ke dalam 233,78 ml etanol 

40% (b/v) dan diaduk dengan cepat menggunakan homogenizer selama 4 

jam 16 menit pada suhu ruang. 

2. Dilakukan proses dekantasi pada campuran tepung porang dan etanol 40% 

sehingga terjadi pemisahan pelarut (etanol) dari endapan (tepung porang). 

Setelah 4 jam 16 menit kemudian tepung porang disaring dan dilanjutkan 

pencucian dengan etanol bertingkat selanjutnya. 

3. Dilakukan dengan larutan atanol 60% dan 80% seperti prosedur diatas. 

4. Dikeringkan dalam oven 40oC selama 12 jam 

5. Diperoleh tepung porang hasil pencucian yang siap digunakan dalam 

pembuatan bakso sapi.  

 

3.4.3 Pembuatan Bakso Sapi 

 

Berikut adalah langkah-langkah pembuatan bakso daging sapi: 

1. Pembuatan Gel Porang 

Tepung porang dengan konsentrasi 1%, 3% dan 5% (b/b daging) dan air 

dengan konsentrasi 20% (b/b daging) dicampur hingga merata, kemudian 

ditunggu selama 15 menit pada suhu kamar untuk memberikan waktu pada 

porang untuk menyerap air dan swelling dengan baik. Tahap ini dilakukan 

karena dalam penelitian pendahuluan diketahui hasil bakso porang terbaik 
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adalah dengan membuat gel porang terlebih dahulu. Cara membuat bakso 

porang dengan langsung mencampurkan semua bahan menjadi satu akan 

menghasilkan sifat fisik yang kurang maksimal. 

2. Pemisahan Daging 

Daging sapi yang akan digunakan adalah daging sapi yang sedikit atau tanpa 

serat, sebelum diolah lebih lanjut daging dipisahkan dari kotoran, jaringan ikat 

dan lemak. 

3. Penggilingan 

Daging sapi dipotong kecil agar mudah pada saat diblender, kemudian di 

blender hingga menghasilkan daging yang memiliki ukuran lebih kecil. 

4. Penambahan garam dan air es 

Daging giling ditambahkan garam dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 2%, 

4% dan 6% serta air es sebanyak 15% dari total daging. 

5. Persiapan bahan dan bumbu-bumbu 

Bumbu bumbu yang harus disiapkan adalah bawang putih 0,5%, dan lada 

0,1%. Selain itu juga disiapkan gel porang 1%, 3% dan 5% dan tepung tapioka 

sebanyak 31%, 29% dan 27%  

6. Pencampuran 

Pencampuran dilakukan dengan 2 tahap, untuk tahap pertama daging sapi 

dicampur dengan air es dan garam lalu dilakukan penggilingan selama 1 

menit. Pada pencampuran kedua dimasukkan bumbu-bumbu, tepung tapioka 

(31%, 29% dan 27%) selama 1 menit, setelah itu dicampur dengan gel porang 

yang sudah disiapkan. 

7. Pencetakan bakso 

Pencetakan bakso bertujuan untuk menghasilkan ukuran dan bentuk bakso 

yang seragam pada saat perebusan. Sebelum pencetakan dilakukan 

penimbangan adonan. 

8. Perebusan dan penirisan 

Perebusan bakso dilakukan dengan 2 tahap. Pertama adonan bakso yang 

sudah dicetak dimasukkan ke dalam air panas suhu 600C selama 15 menit, 

kemudian suhu dinaikkan menjadi 1000C dan adonan bakso direbus selama 10 

menit. Bakso yang telah direbus, ditiriskan dan didinginkan lalu ditimbang 

kembali. 
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3.5 Pengujian dan Analisa Data 

 

Analisa komposisi fisik dan kimia yaitu analisa kadar air (AOAC, 1995), analisa 

WHC (Yuwono dan Susanto, 1998), analisa rendemen (w/w, perbandingan bobot 

adonan dan bakso yang telah direbus), analisa pH (pH meter), dan anilsa 

kekenyalan (menggunakan Tensile strength instrument). Setelah itu untuk 

mengetahui penerimaan terhadap konsumen dilakukan uji organoleptik – non oral 

meliputi warna, aroma, kenampakan, dan kekenyalan. 

Hasil perlakuan analisa fisik terbaik kemudian dilakukan uji mikrostruktur 

menggunakan SEM (menggunakan instrument HITACHI TM3000 Tabletop Scanning 

Electron Microscope) di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya 

Malang, analisa glukomanan (Chua, 2012) dan kalsium oksalat (Ukpabi dan Ejidoh, 

1989 dalam Iwuoha, 1995).  

 

3.6 Analisa Data 

 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode Analisis 

Ragam (Analysis of Variant atau ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji lanjut Beda 

Nyata Terkecil (BNT) atau DMRT (Duncan Multiple Range Test) dengan selang 

kepercayaan 5%. Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan metode Multiple 

Attribute (Zeleny, 1992). Perlakuan terbaik akan dibandingkan dengan kontrol 

menggunakan uji T (t-test) untuk melihat adakah perbedaan nyata antara perlakuan 

terbaik dengan kontrol. 

 


