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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3. 1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai 

dengan 9 Juli 2013 bertempat  di: 

1. Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo untuk pembuatan 

tepung sukun. 

2. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang untuk pengujian kadar air dan daya ikat air bakso. 

3. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) 

Universitas Gadjah Mada untuk analisis proksimat dari 

tepung sukun. 

4. Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor 

untuk pengujian elastisitas dan daya potong bakso. 

3. 2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah bakso yang 

dibuat dari daging sapi, tepung sukun, dan tepung tapioka, 

serta bumbu-bumbu yaitu: bawang putih, bawang merah 

goreng, lada/merica, garam, gula, putih telur, dan es batu. 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan tepung sukun 

adalah pisau, baskom, panci pengukus, nampan untuk 

menjemur, mesin giling merek Honda, dan peralatan untuk 

analisis proksimat tepung sukun. Peralatan untuk pembuatan 

bakso adalah timbangan analitik. meat grinder, meat chopper, 

pisau, telenan, baskom, sendok, panci, kompor, dan alat 

peniris bakso. 
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Peralatan untuk uji kadar air bakso adalah cawan porselin, 

oven, timbangan analitik, desikator. Peralatan untuk uji daya 

ikat air adalah kertas saring Whatman 42, dua plat kaca, beban 

35 kg, kertas grafik, alat candling, timbangan elektrik, oven, 

pensil 2B. Peralatan untuk uji elastisitas dan uji daya potong 

dengan menggunakan Texture Profile Anylizer, Lloyd 

Universal Testing Machine tipe TA-XT2i. 

3. 3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima 

perlakuan yaitu rasio antara penggunaan tepung sukun (TS) 

dengan tepung tapioka (TP). Rasio pada masing-masing 

perlakuan adalah sebagai berikut: 

1. P0 = TS 0% TP 100% 

2. P1 = TS 25% TP 50% 

3. P2 = TS 50% TP 50% 

4. P3 = TS 75% TP 25% 

5. P4 = TS 100% TP 0% 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. 

Takaran bahan dalam pembuatan bakso sesuai dengan 

perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Takaran bahan pembuat bakso yang digunakan 

dalam penelitian 

Bahan-bahan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Daging sapi (g) 200 200 200 200 200 

Tepung tapioka (g) 40 30 20 10 0 

Tepung sukun (g) 0 10 20 30 40 

Bawang putih (g) 5 5 5 5 5 

Bawang merah goreng (g) 5 5 5 5 5 

Merica halus (g) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Garam (g) 5 5 5 5 5 

Gula pasir (g) 5 5 5 5 5 

Putih telur (g) 6 6 6 6 6 

Es batu (g) 40 40 40 40 40 

Jumlah (g) 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5  

3. 3. 1. Pembuatan tepung sukun  

Prosedur pembuatan tepung sukun menurut Suyanti, 

Widowati dan Suismono (2001) adalah sebagai berikut: 

1. Buah sukun dikupas di bawah air mengalir 

2. Diletakkan dalam baskom dan direndam dengan air bersih 

selama 15 menit 

3. Dipotong tipis-tipis atau dirajang 

4. Ditata dalam nampan 

5. Dikeringkan dibawah terik matahari 

6. Buah sukun yang kering digiling menjadi tepung 

7. Diayak  

3. 3. 2. Pembuatan bakso  

Pembuatan bakso dilakukan sesuai prosedur yang 

digunakan oleh Wibowo (2000), yaitu: 

1. Daging dipotong dadu menjadi ukuran 3x3cm 

2. Digiling menggunakan meat grinder 
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3. Dicampur dengan bahan lain (tepung, bawanng putih, 

bawang merah goreng, gula, garam, merica bubuk, putih 

telur, dan es batu) 

4. Digiling dengan meat chopper sampai halus dan homogen 

5. Adonan dicetak bulat-bulat dengan tangan dan 

dimasukkan dalam air mendidih sampai mengapung 

6. Dipertahankan sampai 5 menit 

7. Bakso diangkat menggunakan peniris bakso lalu 

didinginkan 

Pembuatan bakso pada penelitian ini tidak menggunakan 

STPP (Sodium Tripoliphospat) ataupun tambahan pangan 

yang dilarang, sehingga aman untuk dikonsumsi. Pembuatan 

bakso dilakukan sesuai dengan banyaknya perlakuan dan 

takaran pada setiap perlakuan yang sudah ditentukan. 

3. 4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah kadar air, 

daya ikat air, elastisitas, dan daya potong bakso. Pengujian 

sampel bakso dengan substitusi penggunaan tepung sukun 

meliputi variabel-variabel sebagai berikut: 

1. Kadar air (Soedarmadji, Bambang, dan Suhardi, 1997) 

seperti pada Lampiran 1. 

2. Daya ikat air (Hamm, 1986) seperti pada Lampiran 2. 

3. Elastisitas (Hidayati, 2002; Rahardiyan, 2004) seperti pada 

Lampiran 3. 

4. Daya potong bakso (Hidayati, 2002; Rahardiyan, 2004) 

seperti pada Lampiran 4. 

3. 5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisa sidik ragam 

menggunakan Microsoft Office Excel 2007 dan bila terdapat 

perbedaan yang sangat nyata maka analisis data dilanjutkan 
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dengan Uji Jarak Berganda Duncan menggunakan software 

SPSS 16.0. Data tersebut kemudian dianalisa untuk penentuan 

perlakuan terbaik sesuai dengan Susrini (2003). 

3. 6. Batasan Istilah 

1. Tepung sukun : tepung yang dibuat dari proses 

pengeringan dan penggilingan buah 

sukun. 

2. Elastisitas : kemampuan gel untuk kembali dengan 

cepat pada dimensi dan bentuk aslinya 

setelah dilakukan pengepresan atau 

penekanan. 

Daya potong : daya yang dibutuhkan probe untuk 

mematahkan perpanjangan serabut otot pada produk daging 

olahan yang dinyatakan dalam satuan gramforce atau Newton. 


