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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitiandilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan UB dan Laboratorium Sentra 

Ilmu Hayati (LSIH)UB. Pelaksanaan dari Maret sampai 

dengan April 2012. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah daging ayam 

kampung jantan dengan umur sekitar 32 minggu (delapan 

bulan) yang di peroleh di pasar dinoyo kota Malang dengan 

sampel yang diambil yaitu bagian dada dan bahan tambahan 

lainnya yaitu buah nanas setengah matang yang diperoleh di 

Kota Malang dan alatyang digunakan adalah kain kasa, 

baskom, pisau, telenan, gelas ukur, saringan, blender, sendok, 

alat titrasi, erlenmeyer, timbangan analitik, labu didih 

kjeldahl, beaker glass, alat destilasi dan pipet. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam percobaan dengan 

rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dengan tiga 

perlakuan dan tiga kelompok. faktor yang diteliti yaitu faktor 

pertama adalah konsentrasi larutan ekstrak nanas (LEN) 

dengan konsentrasi K1(0%), K2(10%), K3(20%) dari jumlah 
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ml larutan yang digunakan untuk merendam daging ayam 

kampung yang digunakan dan faktor kedua adalah lama 

perendaman dalam ekstrak nanas dengan T1(0 menit), T2(15 

menit), dan T3(20 menit).Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 

kali.Adapun susunan perlakuan pada percobaan ini dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Percobaan dua faktor RAK yang digunakan pada 

penelitian 

Perlakuan Kelompok  

Konsentrasi Waktu U1 U2 U3 

 T1 (0 menit) K1T1U1 K1T1U2 K1T1U3 

K1 (0%) T2 (15 menit) K1T2U1 K1T2U2 K1T2U3 

 T3 (20 menit) K1T3U1 K1T3U2 K1T3U3 

 T1 (0 menit) K2T1U1 K2T1U2 K2T1U3 

K2 (10%) T2 (15 menit) K2T2U1 K2T2U2 K2T2U3 

 T3 (20 menit) K2T3U1 K2T3U2 K2T3U3 

K3(20%) 

T1 (0 menit) 

T2 (15 menit) 

T3 (20 menit) 

K3T1U1 

K3T2U1 

K3T3U1 

K3T1U2 

K3T2U2 

K3T3U2 

K3T1U3 

K3T2U3 

K3T3U3 
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Keterangan : 

T1 : Perendaman sampel selama 0 menit. 

T2 : Perendaman sampel selama 15 menit. 

T3 : Perendaman sampel selama 20 menit. 

K1 : Tanpa Perendaman ekstrak nanas 0%. 

K2 : Perendaman dengan konsentrasi ekstraknanas 10%. 

K3 : Perendaman dengan konsentrasi ekstrak nanas 20%. 

 

3.4. Tahap Penelitian  

Tahapan dalam penelitian ini adalah karkas daging ayam 

kampung jantan dipisahkan per bagian seperti karkas bagian 

dada, sayap, dan kaki ayam. Kemudian dipilih daging ayam 

bagian dada lalu dipisahkan dari tulangnya sehingga yang 

tersisa hanya daging dada utuh (fillet  daging ayam kampung 

bagian dada). Daging  yang telah dipisahkan dipotong dadu 

dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm dengan berat 5 gram dan 

banyaknya sejumlah sampel yang dibutuhkan. Sampel daging 

ayam kampung tadi direndam kedalam larutan ekstrak nanas 

(LEN) sesuai dengan penelitian.Sampel setelah direndam di 

uji sesuai variabel yang diamati. 

 

3.4.1. Pembuatan Ekstrak Nanas 

Nanas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nanas yang masih muda dengan umur sekitar tiga bulan 
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kemudian dikupas, dipotong dan dihaluskan dengan cara 

diblender lalu dipisahkan antara ampas dan larutan dengan 

cara disaring menggunakan kain kasa kemudian didapatkan 

hasil ekstrak nanas. 

 

3.4.2. Variabel Pengamatan 

 Variable yang diamati dalam penelitian ini adalah  

a) Pengukuran pH daging ayam kampung menurut (Denny 

Lukman, 2010) disajikan dalam Lampiran 3. 

b) Analisis pengujian cooking loss / susut masak menurut 

(Soeparno, 2005) disajikan dalam Lampiran 4.   

c) Pengujian tekstur daging ayam kampung menurut 

(Lawie, 2003) disajikan dalam Lampiran 5. 

d) Pengujian Mutu Organoleptik (Watts, Ylimaki, Jeffrery 

and Elias, 1989) disajikan dalam Lampiran 6. 

e) Penentuan Perlakuan Terbaik menurut (Susrini, 2005) 

disajikan dalam Lampiran 7.  

 

3.4.3. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan rancangan acak 

kelompok (RAK) dan apabila ada perbedaan yang nyata 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

(Sastrosupadi, 2000).Apabila didapat hasil yang tidak seragam 

atau hasil dari uji variabel pengamatan yang berbeda maka 

untuk menentukan perlakuan yang terbaik dari hasil penelitian 

dilakukan dengan uji perlakuan terbaik. 

 



19 

 

3.5. Batasan Istilah 

Batasan istilah yang diamati adalah 

1) Enzimatis: penambahan enzim protease yang dapat 

menghidrolisa protein dalam daging sehingga dapat 

digunakkan untuk mengempukkan daging. 

2) Fillet daging ayam kampong : potongan daging ayam 

kampung yang telah dipisahkan dari kulit dan tulangnya. 
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