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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan bulan Februari sampai Mei 2016 di Laboratorium 

Pengolahan pangan, Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian 

Peternakan, Unversitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan edible coating ini antara 

lain hot plate merk Maspion, timbangan analitik merk Pioneer, spatula, erlenmeyer, 

tabung reaksi, baker glas, sendok, jam, pipet ukur, termometer 0-100 C 56 - 281, 

tusuk gigi, baskom, pisau dapur, parutan, telenan, kertas saring, antara lain kompor 

merk Rinnai. Alat yang digunakan untuk analisa antara lain labu kjedahl merk 

normax, lemari asam, alat distilasi, gelas ukur merk pyrex, corong kaca, pipet tetes, 

bola hisab, alat titrasi, botol timbang, sarung tangan, desikator, oven 2P 120 A1-50, 

nampan, penetrometer AT Mega 3853, autoclave HX, inkubator DSI 3000D, cawan 

petri, mikropipet, plastik petromax, api bunsen, colony counter DC-3, laminer SHC 

- 4A1.

3.2.3 Bahan 

Beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pati ikan 

tuna yang dibeli di pasar merjosari, jagung (tepung maizena) yang dibeli di pasar 

merjosari merk “HAWAI” , bawang putih yang dibeli di pasar Merjosari, gliserol 

jenis pro analis (PA) yang dibeli di toko kimia Prima, aquades, dan bakso ikan yang 

dibuat sendiri.  Bahan  yang  digunakan  untuk analisa yakniH2SO4, katalisator, 
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asam borat, NaOH 50%, HCl 0,02 N, media agar, aquades yang di dapat dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok. 

Faktorfaktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi pati jagung 

(P) dan konsentrasi filtrat bawang putih (B), sehingga diperoleh 9 kombinasi 

dengan pembanding Kontrol atau bakso tanpa di coating. Setiap kombinasi 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian dilakukan 

penyimpanan pada suhu ruang dan menganalisa pada jam ke 0, jam ke 24, jam ke 

48. 

Faktor I = konsentrasi pati jagung (%) (b/v) 

P1 = 1,5 

P2 = 3 

P3 =4,5 

Faktor II = konsentrasi filtrat bawang putih (%) (v/v) 

B0 = 0 

B1 = 1 

B2 = 2  

Sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan: 

  B0 B1 B2 

P1 P1B0 P1B1 P1B2 

P2 P2B0 P2B1 P2B2 

P3 P3B0 P3B1 P3B2 
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P1B0= Konsentrasi pati jagung 1,5% + filtrat bawang putih 0% 

P2B0= Konsentrasi  pati jagung 3% + filtrat bawang putih 0% 

P3B0= Konsentrasi pati jagung 4,5% +filtrat bawang putih 0% 

P1B1= Konsentrasi pati jagung 1,5% + filtrat bawang putih 1 % 

P2B1= Konsentrasi  pati jagung 3% + filtrat bawang putih 1 % 

P3B1= Konsentrasi pati jagung 4,5% + filtrat bawang putih 1 % 

P1B2= Konsentrasi pati jagung 1,5% + filtrat bawang putih 2 % 

P2B2= Konsentrasi pati jagung 3% + filtrat bawang putih 2 % 

P3B2= Konsentrasi pati jagung 4,5% + filtrat bawang putih 2 % 

Percobaan dilakukan 3 kali ulangan dengan parameter pengamatan selama 

penyimpanan 48 jam yaitu analisis Kadar Air, analisi Kadar Protein, analisis Susut 

Bobot, analisa Tekstur, uji Total Plat Count. 

3.4 Kegiatan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Bakso Ikan (Suntari, 2013) 

Ikan tuna segar di bersihkan terlebih dahulu kemudian di filet sampai tidak 

ada tulang atau duri yang tersisa. Daging ikan segar di haluskan terlebih dahulu 

dengan tambahan es kemudian di masukkan kedalam mesin pengaduk. 

Menambahkan tepung tapioka dengan perbandingan 2:1 yaitu ikan lebih banyak 

dari pada tepungnya. Dalam proses pengadukan sekaligus ditambahkan bumbu 

(garam, merica, daun bawang). Apabila sudah dirasa bercampur sampai merata lalu 

di lanutkan dengan mencetak pola bulat sebagaimana bentuk dari  bakso        

biasanya. Setelah dicetak langsung dimasukkan kedalam air mendidih dan 



26 
 

menunggu sampai bakso mengapung itu bertanda bahwa bakso sudah matang. 

Pendingingan pada suhu ruang.  

3.4.2 Pembuatan Edible Coating (Paramawati, 2001) 

Meyiapkan pati dan menimbang (1,5%, 3%, 4,5%) b/v , dan menyiapkan 

gliserol 10% v/b pati dan filtrat bawang putih. Menyiapkan wadah untuk 

mencampurkan bahan sesuai dengan perlakuan dengan penambahan aquades 

100ml. Kemudian memanaskan pada hotplate dengan suhu 70-85 oC sambil di aduk 

supaya pati tidak menggumpal. Setelah itu di dinginkan sampai suhu 37 oC. 

Menambahkan filtrat bawang putih sesuai perlakuan (0%, 1%, 2%) v/v dan diaduk 

sampai homogen kemudian siap diaplikasikan pada bakso dengan metode 

pencelupan selama 10 menit. Kemudian mengeringkan sampi kering angin lalu di 

letakkan pada cup dan menyimpan pada suhu ruang semala 48 jam. Kemudian 

melakukan pengamatan pada jam ke 0, 24, dan 48. Parameter yang diamati antara 

lain kadar air, protein, tekstur, susut bobot, dan mikroba (TPC). 

3.5 Prosedur Analisis 

3.5.1 Uji Kadar Amilosa ( Muyohardjo, Muhji 1988) 

1. Mengambil 20 mg sampel yang dihaluskan, larutkan dengan KOH 0,1N 

aduk dan saring 

2. Memasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan mengencerkannya sampai 

tanda dengan aquades disertai pembilasan 

3. Mengambil 10 ml larutan tersebut dengan pipet pindahkan ke labu takar 50 

ml dan tambahkan 5ml HCl 0,1 N kemudian menambahkan 2ml iodin 

larutan ini diencerkan dengan aquades sampai 50 ml lalu biarkan selama 5 

menit 
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4. Mengukur absorbansi pada panjang gelombang 625 nm 

5. Menentukan kandungan amilosa dengan rumus 

 

Kadar amilosa= absorbansi + 0.0159 x fp 

    0.0683 

 

3.5.3 Uji Kadar Air (AOAC, 1995) 

a. Menimbang sampel ± 5 gram dalam cawan  

b. Memasukkan oven pada temperature 105oC selama ± 4 jam  

c. Memasukkan desikator selama 30 menit 

d. Menimbang sebagai berat kering menggunakan timbangan analitik 

e. Kadar air dihitung berdasarkan persamaan berikut : 

Kadar air =b-c   x 100 

   b-a 

a = bobot cawan kosong (g) 

b = bobot cawan kosong dan contoh sebelum di oven (g) 

c = bobot cawan kosong dan contoh contoh setelah di oven (g) 

3.5.4 Uji Kadar Protein (Sudarmaji, 2003) 

1. Menimbang sampel sebanyak 0,2-1 gram 

2. Memasukkan sampel kedalam labu kjedahl 

3. Menambahkan 1 pucuk sendok katalisator dan 2 ml H2SO4 

4. Kemudian mendestruksi, mula mula dengan suhu rendah sampai tinggi 450 

oC dan dilakukan dalam lemari asam 2-3 jam (larutan sampai jernih) 

5. Kmengangkat dan mendinginkan menambahkan aquades 15 ml 

6. Memasang alat pada destilasi kemudian menambahkan NaOH 40 % 

sebanyak 15 ml dipanaskan selama 15 menit 
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7. Menampung NH3 yang terbentuk dalam erlenmeyer yang berisi 5 ml asam 

borat 

8. Meniriskan larutan dalam erlenmeyer dengan HCl 0,02 N sampai terjadi 

perubahan warna hijau muda menjadi ungu muda 

9. Mencatan volume HCl yang dipakai 

Total Nitrogen (%) = Vol x N x 14,008 x 100% 

    W 

Kadar Protein (%) = N total x FK 

Keterangan: 

N= Normalitas (0,023) 

W= Berat sampel 

V= Volume Larutan HCl  

FK= 6, 25 

3.5.5 Analisis Susut Bobot (Sudarmaji dkk, 1997) 

Perhitungan susut bobot dilakukan berdasarkan persentase penurunan berat 

bahan sejak awal hingga akhir penyimpanan. Digunakan persamaan sebagai 

berikut: 

% Susut Bobot=  (bobot awal – bobot akhir) 

   bobot awal  x 100 

3.5.6 Uji Tekstur (Yuwono dan Susanto, 2001) 

1. Timbang berat bahan (beban dengan batang pemegang). 

2. Bahan yang akan diukur diletakkan tepat dibawah jarum penusuk 

penetrometer. 

3. Tentukan waktu pengujian yaitu waktu yang diperlukan untuk 

penekanan terhadap bahan. 

4. Lepaskan beban lalu baca skala petunjuk setelah alat berhenti 
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5. Pengujian perlu diulang pada berbagai sisi sample 

6. Buat rata – rata hasil pembacaan 

7. Rumus perhitungan penetrasi:  

Penetrasi =  rata-rata pengukuran x1/10mm 

  Berat beban (gr) x waktu pengukuran (detik) 

8. Penetrasi dinyatakan dalam mm/gr detik 

3.5.7 Analisis Total Coloni (Waluyo,2005) 

1. Timbang berat bahan dan dihaluskan 

2. Menyiapkan media dan alat yang sudah di sterilisasi sebelumnya 

3. Membuat media dari agar dan menuang pada cawan petri 

4. Membuat larutan sebagai pengencer sebanyak 9ml 

5. Pengenceran dimulai dengan memasukkan sampel sebanyak 10ml 

(campuran 1ml/1grsampel dengan 9 ml larutan fisiologis) 

6. Mengambil 1ml dari larutan pengencer pertama dan memasukan ke 

dalam larutan pengencer 9ml sehingga di dapatkkan larutan 10-2 begitu 

seterusnya sampai mencapai pada pengenceran yang diharapkan. 

7. Mengambil 2/3 pengencer terakhir dan menanam pada cawan petri yang 

berisi media dengan menggunakan pipet. 

8. Kemudian di inkubasi pada inkubator selama 24 jam  

9. Menghitung koloni dengan coloni counter dengan rumus 

Σ mikrobia = Σ mikrobia 

  1/ pengenceran 

3.6 Analisis Data 

 Data pengamatan analisa kimia dianalisis menggunakan analisis Sidik 

Ragam atau Analisys of Variance (ANOVA) untuk mengetahui pengaruh dari 
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perlakuan. Selanutnya apabila berpengaruh nyata maka dilanutkan dengan ui 

BNT untuk mendapatkan perlakuan terbaik. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Filtrat Bawang Putih (Melisa, dkk, 2014) 

 

 

 

Pengupasan 

 

Ekstraksi 

Penyaringan  

Filtrat bawang 

putih 

 

Air 1:2 

Berat 

bawang 

putih 

Kulit  

 

Bawang Putih 

 

Pencucian  

 

Penghalusan  

Air 

bersih 
Air kotor  

 

Ampas  

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Edible Coating Aktif ( Paramawati,2001) 
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