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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Kegitan 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2012 

sampai dengan bulan Juli 2013. Pembuatan bakso 

dilakukan di Laboratorium Pengolahan Daging Teknologi 

Hasil Ternak (THT) Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. Pengujian profil asam lemak 

dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas 

Brawijaya, sementara uji organoleptik menggunakan 

panelis di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 

bakso yang dibuat dari daging ayam dan substitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka berbentuk besar dan padat 

yang kemudian dikeringkan dengan metode oven. Bahan 

tambahan yang digunakan terdiri dari tepung tapioka, 

garam, bawang putih, gula, garam, lada, putih telur dan 

air es. 

Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah 

chopper, panci (panci besar, panci sedang, panci kecil), 

kompor gas, talenan, pengaduk, sarung tangan, plastik, 

baskom, sendok, peniris, pisau, freezer, timbangan digital, 

pisau, blender, kain putih, baskom, penyaring, oven, 
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gunting, kertas tisu, kertas label, spidol, kantong plastik 

dan plastik klip. 

 

3.3 ProsedurPenelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan menggunakan 3 kali ulangan. 

Perlakuan substitusi tapioka dengan pati biji nangka 

adalah sebgai berikut: 

a. T1 :  Perlakuan tanpa substitusi pati biji nangka 

dengan 100% tepung tapioka. 

b. T2 : Perlakuan dengan substitusi pati biji nangka 

sebanyak 25% dan75% tepung tapioka. 

c. T3 : Perlakuan dengan substitusi pati biji nangka 

sebanyak 50% dan50% tepung tapioka 

d. T4 : Perlakuan dengan substitusi pati biji nangka 

sebanyak 75% dan 25% tepung tapioka 

e. T5 : Perlakuan dengan subtitusi pati biji nangka 

sebanyak 100% tanpa tepung tapioka 

 

3.3.2 Prosedur Penelitian 

a. Prosedur Pembuatan Pati Biji Nangka 

(Firmansyah, dkk., 2007) dengan modifikasi. 

a. Biji nangka yang berbentuk lonjong dan berisi padat 

dicuci, dikupas dan dibuang lembaganya. Diblender 

dengan penambahan aquadest 1: 3 sampai terbentuk 

pasta. 
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b. Pasta disaring dengan kain putih, diperas kemudian 

ampas diblender kembali dengan penambahan 

aquadest 1 : 3 disaring dan diperas kembali. 

c. Filtrat diendapkan 8-12 jam sampai airnya jernih dan 

dibuang airnya, diulangi kembali sampai air diatas 

endapan tampak jernih dan bersih kemudian endapan 

dikeringkan dalam oven suhu 60
0 

C selama 10 jam dan 

dapat diayak melalui mesh 60. 
 

Diagram alir pembuatan pati biji nangka dalam penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir pembuatan pati biji nangka 

Dicuci dan dikupas  

Dibuang lembaganya (bakal akar dari biji nangka) 

Ditambah aquadest 1:3 Diblender 

Disaring dan diperas 

Diendapkan (8-12 jam) 

Filtrat dikeringkan dengan oven (60
0
C, 10 jam) 

 
Diayak dengan mesh 60 

Biji nangka 

Pati biji nangka 
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b. Prosedur Pembuatan Bakso Daging Ayam 

Takaran bahan dan bumbu yang digunakan dalam 

pembuatan bakso adalah sebagai berikut: garam 2,5 %, 

gula pasir 2,5 %, bawang putih 2,5 %, lada 0,25%, putih 

telur 3 %, es batu 15%.  

Komposisi adonan bakso ayam dalam penelitian ini 

semua berat bahan berdasarkan atas berat adonan bakso 

ayam yang telah dikonversikan dari satuan persen ke 

gram. Tabel komposisi adonan bakso tertera pada Tabel 

7. 

Tabel 7. Komposisi Adonan Bakso (1000g) 

Bahan 

Kandungan (g) 

T1 T2 T3 T4 T5 

Daging ayam 594 594 594 594 594 

Tepungtapioka 148,5 111,375 74,25 37,125 - 

Patibiji nangka - 37,125 74,25 111,375 148,5 

Garam 25 25 25 25 25 

Gula pasir 25 25 25 25 25 

Bawang putih 

Lada 

25 

2,5 

25 

2,5 

25 

2,5 

25 

2,5 

25 

2,5 

Putih telur 30 30 30 30 30 

Es batu 150 150 150 150 150 

Jumlah 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Prosedur pembuatan bakso yang dilakukan pada 

penelitian ini menurut Wibowo (2009) yang telah 

dimodifikasi adalah sebagai berikut : 
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a. Pembersihan jaringan ikat dan lemak pada daging yang 

akan diproses. 

b. Daging dipotong kecil-kecil dan digiling sampai halus 

dengan meat grinder. 

c.  Daging giling ditambah dengan subtitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka sesuai perlakuan, gula, 

garam, bawang putih, putih telur dan es batu. 

d. Pencampuran daging giling yang telah ditambah 

subtitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka sesuai 

perlakuan, gula, garam, bawang putih, putih telur dan 

es batu. Setelah siap adonan tersebut dicetak menjadi 

bulatan-bulatan bakso yang siap direbus. 

Pembentukan menjadi bulatan dengan menggunakan 

tangan, bakso dicetak dengan diameter ± 2-3 cm dan 

direbus melalui 2 tahapan, yaitu tahap pertama air 

dengan suhu 60
0
C – 80

0
C selama ± 7 menit sampai 

mengapung. Perebusan tahap kedua dengan air 

mendidih selama ± 3 menit. 

e. Bakso yang telah matang diangkat, ditiriskan dan 

didinginkan pada suhu ruang. 
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Diagram alir pembuatan bakso dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram alir prosedur pembuatan bakso 

(Wibowo, 2009) 



33 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian adalah 

pengujian mutu organoleptik dan profil asam lemak, 

meliputi: 

1. Pengujian organoleptik meliputi tekstur, rasa, 

aroma dan warna dan tekstur. Prosedur pengujian 

tertera pada Lampiran1. 

2. Pengujian asam lemak menggunakan metode 

kromatografi.  Prosedur pengukuran dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

Penilaian skor mutu organoleptik dilakukan dengan 

menguji seberapa jauh tingkat kesukaan panelis terhadap 

bakso daging ayam dengan perlakuan persentase 

substitusi pati biji nangka yang berbeda, meliputi tekstur 

dan rasa dengan menggunakan Hedonic Scale Scoring. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan 

menggunakanan analisa ragam Annova dan apabila 

menunjukkan adanya perbedaan pada tabel analisis ragam 

diantara perlakuan, baik perbedaan yang nyata maupun 

sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncan. Penentuan profil asam lemak dengan analisa 

GCMS (Gas Chromatography Mass Spectofotometry). 
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3.6 Batasan Istilah 

Penelitian ini digunakan istilah-istilah dengan 

pengertian sebagai berikut: 

1. Pati biji nangka merupakan biji nangka yang 

diblender dan diendapkan beberapa kali untuk 

mendapatkan rendemen kemudian dikeringkan 

untuk dijadikan pati berupa butiran-butiran halus 

dan selanjutnya diayak. 

2. Bakso daging ayam merupakan olahan daging 

berbahan dasar daging ayam dimana sebagai bahan 

pengisi dan pengikat digunakan tapioka atau pati 

dan beberapa bahan tambahan. 

3. Asam lemak adalah bahan penyusun lemak yang 

biasanya berbentuk asam monokarboksilat dengan 

rantai tidak bercabang dan mempunyai jumlah 

atom karbon genap. 

 

 

 


