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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian    

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah:  

a) Laboratorium  Fisiko  Kimia  Bagian  Teknologi  

Hasil  Ternak  Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk pembuatan sampel dan uji 

daya buih. 

b) Laboratorium Epidemologi Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk uji emulsifikasi 

dan daya serap minyak. 

2. Waktu penelitian adalah  mulai November 2013 hingga Mei 

2014. 

3.2. Materi Penelitian  

  Bahan hati sapi segar didapat dari pasar sekitar daerah 

Malang diantaranya adalah Pasar Merjosari dan Pasar Batu. 

Hati yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik 

dengan ciri-ciri: 

a. Hati dalam bentuk segar dan berumur belum lebih dari 2 

hari. 

b. Berwarna merah coklat cerah, tidak terlalu gelap. 

c. Tidak berlendir. 

d. Tidak kisut atau kusut. 

e. Tidak berbau busuk. 

f.  Diusahakan terbebas dari cacing dan penyakit lainnya. 

 

1. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah:  

a. Peralatan pembuatan sampel konsentrat protein, yaitu 

oven listrik (Memmert, Jerman) dapat dilihat pada 
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Lampiran 7, loyang alumunium persegi empat yang 

dilapisi plastik bening, tampah dengan diameter 50 cm 

yang dilapisi dengan allumunium foil dan plastik 

bening, sentrifus (Picolo, Jerman) dengan kecepatan 

2.500 rpm, dapat dilihat pada Lampiran 8, sentrifus 

dingin (bench top refrigerated microliter centrifuge 

model hettich micro 22R centrifuge) dengan kecepatan 

6.000 rpm dan suhu 4⁰C,  electric hot plate (IKAMAG 

RED, Junke dan Kunkel), magnetic stirrer dengan 

panjang 3 cm, tabung reaksi (Iwake Pyrex, Jepang)10 

ml, pH meter (Schott), gelas ukur (Iwake Pyrex, 

Jepang) 250 ml, gelas beaker (Iwake Pyrex, Jepang) 1 

Liter dan 2 Liter, spatula, microwave (Sharp S-290), 

timbangan analitik (Ohaus BC Series And Mettler 

Instruments Type AJ150L, Switzerland), pisau, mikro 

pipet, blander (Philips KH 2115), dan lemari 

pendingin, ayakan 60 mess. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi:  

1. Uji emulsifikasi adalah tabung reaksi, vortex 

(vibrofix VF1, Jerman), timbangan analitik, sentrifus 

4.000 rpm, tabung sentrifus 15 ml, waterbath (Julabo, 

Jerman) dengan suhu 80
0
C, stopwacth. 

2.  Uji penyerapan minyak adalah tabung reaksi (Iwake 

Pyrex, Jepang) 10 ml, vortex (vibrofix VF1, Jerman), 

timbangan analitik, sentrifus 4.000 rpm, stopwacth. 

3.  Uji daya buih adalah electric hot plate (IKAMAG 

RED, Junke dan Kunkel), magnetic stirrer dengan 

pajang 3 cm, gelas beaker (Iwake Pyrex, Jepang) 500 

ml, gelas ukur (Iwake Pyrex, Jepang) 100 ml, 

stopwacth. 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah:  
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a. Bahan dalam pembuatan sampel konsentrat protein, 

yaitu sampel hati dalam bentuk segar, kering matahari 

halus dan kering oven halus, NaOH 10 M (merck, 

Jerman), HCl 1M (merck, Jerman), air destilasi, 

Buffer 4 dan 7.  

b. Bahan yang digunakan untuk analisis, antara lain: 

1. Uji emulsifikasi adalah konsentrat protein hati 

sapi, Buffer Sodium Fosfat (BSF) 0,1 M  pH 8 

untuk pembuatannya dapat dilihat pada Lampiran 

1, minyak jagung 5 ml. 

2. Uji daya serap minyak adalah konsentrat protein 

hati sapi, minyak jagung 10 ml. 

3. Uji daya buih adalah konsentrat protein hati sapi, 

BSF 0,1 M  pH 8. 

 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan  Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 3 perlakukan dan 5 kali ulangan. Perlakukan yang 

digunakan adalah pada proses pengeringan yang dilakukan 

sebelum dilakukan proses ekstraksi, yaitu berupa pengeringan 

sinar matahari dan pengeringan oven, antara lain:  

P0  =  konsentrat protein hati sapi segar atau tanpa 

perlakuan pengeringan. 

P1 = konsentrat protein hati sapi dengan perlakuan 

pengeringan dengan panas matahari selama 

kurang lebih 16 jam. 

P2 = konsentrat protein hati sapi dengan perlakuan 

pengeringan dengan dilakukan oven 40
0
C selama 

24 jam. 
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3.3.2. Tahapan Penelitian 

3.3.2.1.  Pengeringan 

  Pengeringan yang digunakan menggunakan oven dan 

sinar matahari. Hati sapi segar terlebih dahulu dihaluskan 

dengan blender. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan 

oven dan menggunakan panas sinar matahari. Pengeringan 

dihentikan atau dianggap kering apabila hati yang basah sudah 

mulai kaku dan dapat dipatahkan, dengan kadar air rata-rata 

12%. 

  Pengeringan sinar matahari diawali dengan meratakan  

hati halus sebanyak 35 g pada nampan yang sudah dilapisi 

dengan allumunium foil dan plastik bening lalu dijemur selama 

1-2 hari, yang dimulai dari jam 08.00 – 16.00 WIB atau 

kurang lebih selama 16 jam. Suhu dan kelembapan rata-rata 

pada saat pengeringan matahari berkisar 50-55
0
C dan 50%. 

Hati sapi yang kering diangkat, dimasukkan pada plastik klip 

dan disimpan pada refrigerator sebelum dilakukan 

penghalusan. 

  Hati sapi yang sudah halus selanjutnya diratakan di 

atas loyang alumunium  yang sudah dilapisi dengan plastik 

bening, berat sampel setiap loyang adalah 10 g, kemudian 

dimasukan ke dalam oven dengan suhu 40⁰C selama 1 hari 

atau 24 jam. Hati sapi yang kering diangkat, dimasukkan pada 

plastik klip dan disimpan pada refrigerator sebelum dilakukan 

penghalusan. 

3.3.2.2.  Penepungan 

  Hati sapi yang sudah kering dihaluskan menggunakan 

blender, selanjutnya hati sapi yang telah dihaluskan diayak 

menggunakan ayakan berukuran 60 mess. Tepung hati 
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dimasukan pada plastik klip dan disimpan pada refrigerator 

hingga proses ekstraksi dilakukan.  

3.3.2.3.  Ektraksi Protein 

 Metode ektraksi yang digunakan adalah Maserasi 

dengan modifikasi  metode Darine et al., (2010). Larutan hati 

segar dengan konsentrasi 30% (150 g dengan 500 ml air 

destilasi) dan larutan tepung hati sapi kering sinar matahari 

dan oven dengan konsentrasi 7% (35 g dengan 500 ml air 

destilasi) menggunakan air destilasi, dilakukan pembeda 

dalam konsentrasi karena jika ekstraksi hati kering dilakukan 

pada konsentrasi lebih dari 7% akan terlalu pekat dan susah 

dalam penanganan. Larutan tersebut selanjutnya diatur pada 

pH 9 menggunakan NaOH 10 M dan dihomogenkan selama 60 

menit. Larutan yang sudah homogen disentrifus dengan 

kecepatan 2.500 rpm selama 15 menit. Dipisahkan endapan 

dan supernatan dengan hati-hati.  

 Supernatan yang terkumpul diatur pada pH 4 

menggunakan HCl 1 M, kemudian dihomogenkan selama 20 

menit. Larutan yang terbentuk disentrifus dengan sentrifuse 

dingin pada kecepatan 6.000 rpm dan suhu 4⁰C selama 10 

menit. Dipisahkan endapan dan supernatan dengan hati-hati 

dan endapan yang terbentuk disimpan pada refrigerator untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4. 

3.3.2.4.  Pengeringan Konsentrat Protein 

 Pasta konsentrat protein yang diperoleh diratakan tipis 

pada nampan plastik khusus microwave. Nampan tersebut 

diangin-anginkan di kipas angin hingga setengah kering. 

Nampan dimasukan ke dalam microwave, pengatur panas 

diposisikan pada posisi low (50⁰C) dan waktu diatur selama 5-
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10 menit. Konsentrat protein yang sudah kering, diambil dari 

nampan dan dimasukan pada tempat tertutup dan konsentrat 

protein disimpan di freezer. 

3.4.  Variabel Pengamatan 

a. Emulsifikasi  

Pengukuran kapasitas emulsi dan stabilitas emulsi 

menggunakan metode  Lawal and Adebowale (2006) yang 

telah dimodifikasi. Modifikasi yang dilakukan dalam 

penelitian adalah tidak ada perlakuan pH tetapi hanya 

menggunakan satu bahan pelarut organik BSF 0,1 M  pH 8, 

sentrifus yang digunakan berkecepatan 4.000 rpm, sampel 

konsentrat protein yang digunakan sebanyak 2%. Penelitian 

dilakukan dengan menambahkan sampel konsentrat protein 

sebanyak 2% dilarutkan dengan BSF 0,1 M  pH 8 sebanyak 5 

ml. Sampel dikocok dengan vortex hingga tercampur 

kemudian ditambahkan minyak jagung sebanyak 5 ml, 

kemudian dikocok dengan vortex kembali hingga tercampur. 

Larutan kemudian disentrifus dengan kecepatan 4.000 rpm 

selama 5 menit. Hasil emulsi diamati dan dicatat berapa tinggi 

emulsi yang terbentuk, dan dihitung dengan rumusan sebagai 

berikut: 

 

% 𝐸𝐴 =  
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡𝑢𝑘

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛
× 100 

 

Pengamatam untuk mengetahui stabilitas emulsi yang 

terbentuk dapat dilakukan dengan memanaskan sampel yang 

sudah terbentuk emulsi tersebut. Letakkan sampel yang telah 

terbentuk emulsi kedalam waterbath dengan suhu 80
0
C selama 

30 menit. Sampel yang telah dipanaskan dilakukan sentrifus 
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kembali dengan kecepatan 4.000 rpm selama 5 menit. Hasil 

yang didapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut: 

 

% 𝐸𝑆 =
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘
 

× 100 

 

b. Daya serap minyak 

Pengukuran  daya serap minyak menggunakan metode 

sentrifus, yang dilakukan oleh Nazar, Nasri and Tinay (2007) 

yang telah dimodifikasi. Modifikasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sampel konsentrat protein yang 

digunakan sebanyak 0,5 g, sentrifus digunakan berkecepatan 

4.000 rpm. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan 

sampel sebanyak 0,5 g pada 10 ml minyak jagung. Campuran 

antara sampel dan minyak jagung dikocok dengan vortex 

selama 2 menit atau hingga tercampur kemudian didiamkan 

pada suhu kamar, lalu disentrifus dengan kecepatan 4.000 rpm 

selama 30 menit. Supernatan dibuang dan endapan yang 

dihasilkan ditimbang. Pengukuran daya serap minyak 

dilakukan dengan rumus, yaitu: 

 

 

Daya serap Minyak =
𝑤2 −𝑤1

𝑤0
× 100 

Keterangan:  

W0 = berat sampel awal 

W1 = berat sampel awal + tabung reaksi 

W2 = berat endapan + tabung reaksi 

 

c. Daya  buih   
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Pengukuran daya buih menggunakan metode Kumar, 

Ganesan, Kandasamy and Rao (2014) yang telah dimodifikasi. 

Modifikasi yang dilakukan adalah jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 2%, BSF 0,1 M  pH 8, dan tidak ada 

perlakuan waktu pada stabilitas buih. Larutan konsentrat 

protein 2 % dengan melarutkan dalam BSF 0,1 M  pH 8, 

Sebanyak 25 ml. Larutan diletakkan pada  baker glass 500 ml, 

kemudian diputar dengan menggunakan electric hot plate dan 

magnetiq stirer dengan kecepatan 300 rpm. Sampel setelah 

diputar, dipindah pada gelas ukur untuk diamati volume buih 

yang terbentuk. Kapasitas buih dihitung berdasarkan rumusan, 

yatu: 

 

% kapasitas buih 

=  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 buih setelah pencampuran

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 awal 

× 100% 

 

Stabilitas buih dapat ditentukan dengan mengamati 

waktu yang dibutuhkan untuk buih hilang atau untuk mencapai 

stabilitas buih 100%. Stabilitas buih dikatakan baik jika waktu 

yang ditempuh semakin lama. 

3.5.  Analisis Data 

 Nilai dari masing-masing variabel (emulsifikasi, daya 

buih, penyerapan minyak) akan dianalisa menggunakan 

program  Microsoft Excel, kemudian dianalisis statistik 

menggunakan analisis  ragam (ANOVA), Apabila diperoleh 

hasil  yang berbeda atau signifikan,  maka  dilanjutkan  dengan  

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) . Model matematika untuk 

analisis RAL :  
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Keterangan: 

Yijk  = nilai yang diamati 

 = nilai tengah populasi 

i  = pengaruh perlakuan ke-i  

ijk  = pengaruh galat  

I  = 1, 2, 3  

J  = 1, 2, 3, 4, 5 

3.6.  Batasan Istilah 

Konsentrat protein Hati :Produk pekatan protein hati sapi 

dengan kadar protein 50-70 % 

yang diperoleh dengan proses 

ekstraksi alkali asam. 

Emulsifikasi :Kemampuan suatu protein atau 

bahan untuk menyatukan atau 

mengikat dua fraksi yang berbeda,  

sehingga tercampur menjadi satu, 

sebagaimana menyatukan antara 

minyak dengan air. 

Daya Buih :Kemampuan suatu protein atau 

bahan untuk membentuk buih atau 

memperangkap udara dan 

kemampuan untuk 

mempertahankan buih tersebut 

Daya Serap Minyak :Kemampuan suatu protein atau 

bahan untuk mengikat minyak. 

 

  

Yijk =  + i + ijk 
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3.7.  Prosedur Penelitian 

3.7.1. Pembuatan Sampel Hati Pengeringan Matahari 

dan Oven 

 

 
Gambar 3. Diagram pembuatan sampel hati bubuk kering sinar 

matahari dan oven   
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3.7.2 Pembuatan Konsentrat Protein Hati 

 

 
Gambar 4. Diagram pembuatan konsentrat protein hati sapi 

dengan metode Maserasi yang telah dimodifikasi (Darine et 

al., 2010) 

 


