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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat  

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2011 di 

Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya.  

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian ini adalah daging sapi bagian paha depan . Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi bagian paha depan (chunck) 

dan biji picung (Pangium edule) yang didapatkan dari pasar Blimbing Malang, 

air, etil asetat, larutan buffer 4 dan larutan buffer 7. 

 Peralatan yang digunakan adalah mortar, oven, gelas ukur (phyrex), gelas 

kimia (phyrex), botol timbang, kertas whatman no. 42, waterbath (GFL - 1083), 

hot plate stirrer (Ikana ret), aluminium foil, evaporator ( Iwaki phyrex ), lemari es 

(Toshiba), pipet tetes, eksikator (Wethein), timbangan analitik (Metler AJ 100), 

timbangan digital (Ohaous BC series), cawan petri, pH meter (schott gerate), 

centrifuge (Jouan), dan tabung centrifuge. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Faktor pertama adalah tingkat 

konsentrasi penambahan ekstrak picung yaitu penambahan konsentrasi ekstrak 

picung 0% (P0), 2% (P1), 4% (P2), dan 6% (P3). Faktor kedua yang tersarang 

pada faktor pertama adalah lama penyimpanan pada suhu dingin (4 
0
C) dengan 
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penyimpanan 0 hari (R1), 3 hari (R2), 6 hari (R3), 9 hari (R4). Ulangan dilakukan 

sebanyak 3 kali pada masing-masing perlakuan. Data yang diperoleh dibedakan 

berdasarkan jenis pelarut, dimana pelarut yang digunakan  yaitu air dan etil asetat. 

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah kadar air, pH, dan daya ikat air. 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Uji 

 Tahapan persiapan bahan uji meliputi penyeleksian dan pengambilan 

daging buah picung. Biji picung dicincang dan dikeringkan dalam oven pada suhu 

50
0
C selama 20 jam (kadar air 8-10%), setelah itu diakukan penggilingan 

sehingga diperoleh picung bubuk yang homogen. 

 

3.4.2 Ekstraksi Picung dengan Air 

 Proses ekstraksi meliputi penambahan air dengan perbandingan bahan 

dan air 1:2 (b/v). Ekstraksi diawali dengan perebusan bubuk biji picung dalam 

waterbath pada suhu 70
0
C selama 2 jam, lalu disaring dengan kain saring dan 

kertas whatman no.42 sehingga dihasilkan filtrat (1a) dan residu (1a). 

 Residu 1a diekstraksi kembali dengan air dengan maserasi di atas hot 

plate stirrer dengan kecepatan putar 250 rpm selama 6 jam, setelah itu disaring 

dengan kain saring dan kertas whatman no.42 sehingga dihasilkan filtrat (1b) dan 

residu (1b), selanjutnya filtrat 1a dan 1b digabung sehingga diperoleh ekstrak 

picung yang dilarutkan dengan pelarut air. 

 

3.4.3 Ekstraksi Picung dengan Etil Asetat 

 Proses ekstraksi meliputi penambahan etil asetat dengan perbandingan 

bahan dan etil asetat 1:2 (b/v). Picung yang telah ditambahkan etil asetat tersebut 
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dimaserasi diatas hot plate stirrer dengan kecepatan 250 rpm selama 6 jam, 

setelah itu larutan picung disaring dengan kain saring dan kertas whatman no. 42 

sehingga dihasilkan filtrat 2a dan residu 2a, selanjutnya residu 2a dimaserasi 

kembali dengan perbandingan tetap yaitu 1:2 antara residu picung dan etil asetat 

selama 6 jam sehingga dihasilkan residu 2b dan filtrat 2b. Filtrat 2a dan filtrat 2b 

digabung sehingga diperoleh ekstrak picung yang dilarutkan dengan etil asetat, 

setelah dilakukan pencampuran maka langkah selanjutnya yaitu ekstrak picung 

dilakukan pemekatan menggunakan rotary evaporator. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Analisis Kadar Air 

 Kadar air merupakan salah satu penentu kualitas daging oleh sebab itu 

dilakukan uji terhadap daging giling yang diberi ekstrak picung. Kadar air akan 

diuji dengan metode AOAC (1984). Prosedur pengujian kadar air disajikan pada 

Lampiran 1.   

 

3.5.2 Analisis pH 

 Derajat keasaman (pH) digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman 

atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu bahan dimana pH merupakan suatu 

kologaritma aktivitas ion hidrogen (H
+
) yang terlarut. pH dari picung diukur 

menggunakan pH meter digital. Prosedur pengujian disajikan pada Lampiran 2.  

 

3.5.3 Analisis Daya Ikat Air     

 Daya ikat air (DIA) adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya 

atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya 
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pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan. Prosedur pengujian 

DIA disajikan pada Lampiran 3.  

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode analisa sidik ragam 

(ANOVA = analysis of variance), jika hasil uji menunjukkan adanya pengaruh 

maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji Duncan Multiple Range Test (DMRT).  
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3.7 Alur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Alur Kerja Penelitian 
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