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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan Penelitian dimulai tanggal    

1 Sepember 2011 sampai 20 Januari 2012. 

 

3.2 Materi  dan Bahan Penelitian 

Materi penelitian berupa daging kambing (lulur) yang diambil dari tiga pasar 

yaitu Pasar Dinoyo, Pasar Besar, dan Pasar Blimbing. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain adalah aquades, kantong plastik PE, PCA (oxoid), XLD, 

VRB (pronadisa), tetrathionate broth (TTB), pepton 0,01% yang diperoleh dari 

laboratorium Teknologi Hasil Ternak.  

 

3.2.1 Peralatan Penelitian 

 Peralatan yang digunakan di antaranya adalah timbangan analitik (Ohaus BC 

series dan Mettler Instrumente tipe AJ150L, Swiss), colony counter (Stuart Scientific, 

Greet Britian), oven (Memmert, Jerman), pisau pemotong daging, telenan, hot plate 

stirrer (IKAMAG RET, Janke and Kuntel), autoclave (Hirayama Manufacturing 

Corporation tipe HL-36Ae, Jepang), lemari es (Sanyo tipe SR-LL180F, Jepang), 

inkubator (WTB binder tipe 53, Jerman), gelas kimia dengan ukuran 250 ml dan 2 

liter (Pyrex, Jepang), erlenmeyer (Pyrex, Jepang), pipet volum (Pyrex, Jepang), 

pipetman (Gilson P1000, Prancis), pipet kontrol (Brand, Jerman), tabung reaksi 
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(Pyrex, Jepang), cawan petri, pipet tetes, blue tip, gelas ukur (Pyrex, Jepang), 

pengaduk, mortar, termometer, dan bunsen.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif - 

kuantitaf yang dilakukan pada pedagang daging kambing di Pasar Kota Malang. Kota 

Malang Mempunyai banyak pasar tradisional dengan skala kecil, menengah dan 

besar. Pemilihan Pasar menggunakan metode quota sampling yakni dengan 

menentukan jumlah subjek yang akan diselidiki terlebih dahulu. Subjek yang 

mewakili populasi atau sub- populasi tidak menjadi faktor penentu dalam quota 

sampling (Kasiram, 2009).  

Metode pengambilan data  dilakukan dengan cara Simple random sampling 

yaitu pengambilan sample dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata dalam populasi tersebut, dari hasil pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode ini, diharapkan adanya sampel yang mewakili populasi.  

 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel yang diamati dalam pengujian sampel mutu daging kambing adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengujian Total Plate Count  (Turkoglu, et al, 2003) (pada Lampiran 1). 

2. Pengujian Enterobacter (AOAC, 1995) (pada Lampiran 2). 
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3.5 Analisis Data 

 Setelah diperoleh data hasil analisis terhadap sampel daging kambing, 

kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Data hasil 

analisis selanjutnya dibandingkan dengan standar yang ada. Apabila data hasil 

analisis melebihi ambang batas maksimal atau dibawah ambang batas yang telah 

ditetapkan, dapat disimpulkan daging kambing tersebut layak atau tidak. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelayakan daging kambing yang ada di Pasar 

Kota Malang. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Daging kambing  : Daging kambing bagian lulur ( Soeparno, 2009)  

 


