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BAB III   BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak jurusan Nutrisi Ternak Fakultas 

Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan, jurusan teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 

Malang. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari – 

Mei 2014. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

 3.2.1 Alat  

 Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Timbangan Meja ( AEU, Cina)  

Digunakan untuk mengukur massa bahan 

2. Blender ( National)    

Digunakan untuk menghancurkan bahan 

3. Oven (Heareus)    

Digunakan Untuk mengurangi kadar air bahan 

4. Microwave ( Trevizio)    

 Sebagai alat peradiasian daun sirih merah 

5. Rotary Evaporator (Buchi – R-210) : 

Sebagai alat evaporasi ekstrak daun sirih merah 
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6. Beaker glass 1000 ml    

 Untuk merendam daun sirih merah dengan      

    etanol 

7. Cawan      

 Sebagai tempat bahan 

8. Pipet tetes     

 Untuk mengambil bahan berupa larutan 

9. pH meter (ATC)    

 Untuk mengukur pH pada bahan 

10. Wadah plastik     

 Sebagai tempat bahan 

11. Labu ukur 100 ml    

 Untuk mengukur aquades 

12. Botol sampel     

 Sebagai tempat minyak atsiri 

13. Tissu    

Sebagai pembersih alat sebelum atau sesudah 

digunakan 

14. Kertas label     

Memberi label pada bahan 

15. Pisau      

 Untuk memotong daun sirih merah 

16. Kertas saring           

 Untuk menyaring jus daun sirih merah 
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3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Daun sirih merah  

Sebagai bahan perlakuan 

2. Etanol 80%     

Sebagai bahan pelarut 

3. Minyak Atsiri Daun sirih merah  

Sebagai pengawet alami yang ditambahkan 

pada ikan teri 

4. ikan teri segar     

 Sebagai bahan perlakuan 

5. Aquades     

 Sebagai cairan pembilas alat yang digunakan 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis 

penelitian dengan rancangan percobaan berupa RAL 

(Rancangan Acak Lengkap) dengan variasi konsentrasi 

dan waktu perendaman. Penelitian ini menggunakan 

tiga variasi konsentrasi yang berbeda yaitu 1.0%, 1.5% 

dan 2.0% dan tiga waktu perendaman yaitu 10 menit, 20 

menit dan 30 menit. Terdapat kontrol yaitu ikan teri 

tanpa diberi perlakuan. Sehingga akan didapatkan 

kombinasi perlakuan seperti pada tabel 1. 
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Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Waktu Perendaman dan 

konsentrasi 

 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian dimulai dari studi pustaka, 

persiapan alat dan bahan, persiapan sampel, 

penambahan minyak atsiri daun sirih merah dan analisis 

data. Untuk lebih jelasnya metode penelitian dapat 

dilihat pada gambar 4 sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu Perendaman 

(Menit) T 

Konsentrasi (%) M 

1 (M1) 1,5 (M2) 2 (M3) 

10 (T1) T1M1 T1M2 T1M3 

20 (T2) T2M1 T2M2 T2M3 

30 (T3) T3M1 T3M2 T3M3 

Mulai 

A 

Persiapan Alat dan Bahan 

Studi Pustaka 

Mulai 
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Gambar 4. Diagram Alir Metode Penelitian 

3.5 Prosedur Penelitian  

3.5.1 Persiapan sampel 

Tahap-tahap ekstraksi daun sirih merah yang 

pertama adalah sortasi yang bertujuan untuk 

memisahkan daun sirih merah yang tidak segar dan 

rusak pada permukaan daun, kemudian dilakukan 

pencucian untuk menghilangkan debu dan kotoran pada 

permukaan daun sirih merah, selanjutnya penimbangan 

A 

Penambahan Minyak Atsiri 
Daun Sirih Merah 

Persiapan Sampel 

Analisa Data 

Selesai 
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dilakukan untuk menentukan banyak nya daun sirih 

yaitu sebesar 100 gram, kemudian dilakukan 

perajangan untuk memperkecil ukuran daun sirih merah, 

proses selanjutnya adalah perendaman dengan etanol 

agar proses ekstraksi menjadi lebih mudah, stelah 

proses perendaman dilanjutkan dengan penghancuran 

menggunakan blender  untuk memperkecil ukuran dan 

memperluas area kontak partikel daun sirih merah 

terhadap pelarut etanol, kemudian dilakukan 

peradiasian menggunakan microwave selama 1,5 menit 

yang merupakan hasil terbaik pada proses peradiasian, 

proses selanjutnya adalah penyaringan menggunakan 

kertas saring untuk memisahkan antara ampas dan 

filtrat, dari hasil penyaringan tersebut diperoleh filtrat 

yang kemudian dievaporasi dengan rotary vacuum 

evaporator pada suhu 40oC, hasil pemisahan antara 

filtrat daun sirih merah dan etanol adalah minyak atsiri 

daun sirih merah yang murni. 

Sebelum ditambah dengan minyak atsiri daun sirih, 

terlebih dahulu ikan teri disortasi dan dicuci  untuk 

menghilangkan kotoran yang ada pada ikan tersebut, 

kemudian ikan ditimbang dengan massa 100 gram 

setiap sampel, selanjutnya diletakkan pada cawan yang 

telah diberi label sesuai perlakuan yang ada. 
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 3.5.2 Pengamatan 

Pengamatan pada ikan teri ini terdapat empat 

parameter yaitu pH, kadar air, perhitungan total mikroba 

dan organoleptik yang meliputi uji warna, aroma dan 

tekstur.  

a. Penilaian uji organoleptik dilakukan dengan 

tahap sebagai berikut :  

Uji organoleptik yang digunakan adalah uji 

kesukaan atau heidonik test. Panelis diminta untuk 

memberikan penilaian pada produk yang telah dibuat 

dengan cara memberikan skor berdasarkan tingkat 

kesukaan mereka, dimana nilai skor tersebut telah 

ditetapkan oleh peneliti. Penilaian tingkat kesukaan 

tersebut meliputi kesukaan warna, aroma dan tekstur. 

a. Sebeum pelaksanaan uji organoleptik dimulai 

diberikan sedikit informasi mengenai produk atau 

sampel yang akan diuji. Produk tersebut adalah 

ikan teri yang ditambahkan minyak atsiri daun 

sirih merah dengan konsentrasi minyak atsiri 

daun sirih merah yang berbeda dan waktu 

perendaman yang berbeda, terdapat 10 sampel 

ikan teri dalam penilaian uji organoleptik ini. 

Penilaian tingkat kesukaan terhadap warna 
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dilakukan dengan cara mengamati perubahan 

warna pada masing-masing sampel ikan teri. 

Penilaian tingkat kesukaan terhadap aroma 

dilakukan dengan cara mencium aroma pada 

masing-masing sampel ikan teri. Penilaian 

tingkat kesukaan terhadap tekstur dengan indera 

peraba, yaitu dilakukan dengan cara memegang 

semua bagian ikan teri meliputi kepala, badan 

dan ekor ikan teri pada masing-masing sampel 

ikan teri. 

b. Panelis diberikan lembar uji organoleptik dan 

disajikan sampel produk yang akan diuji. 

Hasil uji dinyatakan dalam angka sebagai berikut. 

7 : sangat menyukai 

6 : menyukai 

5 : agak menyukai 

4 : netral atau biasa 

3 : agak tidak menyukai 

2 : tidak menyukai 

1 : sangat tidak menyukai 

Pengujian dilakukan terhadap dua puluh panelis, 

kemudian panelis diminta untuk menyatakan 

penilaiannya terhadap warna, aroma dan tekstur tanpa 



41 
 

membandingkan satu orang dengan lainnya pada kertas 

kuisioner yang telah disediakan. 

b. Analisa pH (AOAC, 2005) 

Sampel yang akan dianalisa ditimbang sebanyak 10  

gram kemudian dihancurkan, setelah itu dicampur 

dengan 60 ml aquades sebagai pelarut. Campuran 

tersebut dibiarkan selama 30 menit agar homogen. 

Kemudian dilakukan pengukuran pH. Elektroda pada pH 

meter ditempatkan ke dalam sampel sampai dapat 

terbaca nilai pH yang terukur. Elektroda diangkat dan 

dibersihkan dengan aquades dan selanjutnya dapat 

digunakan untuk mengukur pH sampel berikutnya. 

c. Analisa Kadar Air (AOAC, 2005) 

Uji kadar air dilakukan dengan menggunakan 

metode oven. Prinsipnya adalah menguapkan molekul 

air bebas yang ada pada sampel. Kemudian sampel 

ditimbang sampai didapat hasil konstan yang 

diasumsikan semua air yang terkandung dalam sampel 

sudah diuapkan. selisih bobot sebelum dan sedudah 

proses pengeringan merupakan banyaknya air yang 

diuapkan. 

Prosedur analisis kadar air sebagai berikut: cawan 

yang akan digunakan dioven terlebih dahulu selama 30 
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menit pada suhu 100-105oC. Kemudian didinginkan 

dalam desikator untuk menghilangkan uap air dan 

ditimbang. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram dalam 

cawan yang sudah dikeringkan kemudian dioven pada 

suhu 100-105oC selama 6 jam lalu didinginkan dalam 

desikator selama 30 menit dan ditimbang. Tahap ini 

diulang hingga dicapai bobot yang konstan. Kadar air 

dihitung dengan rumus : 

 

% Kadar air =  ....(1) 
   

    
Keterangan :   Wb : Berat akhir 

Wa: Berat awal 

d. Analisa Total Bakteri 

1. Mengencerkan 3 Tabung PCA (Plate Count Agar) 

dalam air yang mendidih. Diperlukan sekitar 10 menit 

untuk mengencerkan 10-20 ml agar dalam tabung, 

agar diencerkan dengan sempurna agar tidak 

menyebabkan gumpalan yang menyulitkan dlam 

perhitungan. 

2. Mendinginkan agar dalam penangas air (50°C) 

selama 5-10 menit, bila dimasukan media bersuhu 

>50°C mikroorganisme akan mati. 
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3. Membuat pengenceran 10-1 – 10-4 ml sample bahan. 

Tandai lempengan dengan nama dan tingkat 

pengenceran. 

4. Pipet 1 ml cairan dari pengenceran 10-2 ml, 10-3 ml 

dan 10-4 ml dan masukan dalam cawan petri yang 

sesuai. 

5. Menuangkan agar ke dalam cawan dan goyang 

cawan dengan gerakan searah jarum jam sebanyak 

5 kali dan gerakan berlawanan dengan arah jarum 

jam sebanyak 5 kali. 

6. Biarkan lempengan agar membeku (10 menit). 

Setelah membeku, balik lempengan agar dan 

masukan ke lemari pengeram (35°C) selama 24 - 48 

jam. 

Hari Kedua : 

1. Menghitung jumlah koloni pada lempengan agar 

dengan menggunakan lempengan agar dengan 

diameter 9 cm yang mempunyai 30-300 koloni. JIka 

jumlah mikroorganisme <30 maka pengenceran 

diturunkan, dan jika >300 maka pengenceran 

dinaikan. Pengenceran menggunakan larutan NaCl 

0,9% dan peptone 0,1%. 

2. Perhitungan menggunakan 3 pengenceran 10P-1, 

10P-2 dan 10P-3 dengan menggunakan duplo. 
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Perhitungannya jika jumlah mikroba ≤ 2 maka diambil 

rata-rata , dan jika ≥ 2 maka diambil nilai 

pengenceran terendah. 

Keterangan P : Pengenceran 

   jika ≤2 maka dirata-rata 

   jika >2 maka diambil pengenceran 

terkecil. 

Contoh : 

  =  = 4,9 

Artinya >2 maka diambil pengenceran terkecil yaitu 141. 
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Prosedur penelitian yang dilaksakan dapat digambarkan 

pada gambar 5 sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Prosedur Penelitian 

Ikan teri dengan 
penambahan minyak 
atsiri daun sirih merah 

Penambahan Minyak atsiri daun sirih merah dengan 
kombinasi (M1 : 1,0%, M2 : 1,5% dan M3 : 2,0%) pada 
kombinasi waktu  (T1 : 10 menit, T2 : 20 menit dan T3 
: 30 menit)  
 

Disortasi 

Selesai 

Pengamatan organoleptik (warna, tekstur, 
aroma) 

pH, kadar air dan total bakteri 

Analisis data 

Dicuci 

Ditimbang sebanyak 100 
gram 

Ikan teri  

Mulai 


