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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April – Mei 2016 bertempat 

di Laboratorium Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi 

 Bahan baku penelitian yakni menggunakan kulit kelinci jenis rex jantan 

yang diambil dari peternakan kelinci di Kota Batu yang akan diolah menjadi 

gelatin. Sedangkan bahan lain yang digunakan yakni aquadesh, asam asetat, kapur 

 

3.2.2 Alat 

Alat-alat yang digunakan yang digunakan dalam pembuatan dan analisa 

gelatin kulit kelinci antara lain pisau, telenan, kain saring, timbangan digital, gelas 

ukur, termometer, waterbath, oven, sentrifuse, bak, ember. 

 

3.3 Batasan Variable dan Cara Pengamatan 

Batasan variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu kadar 

protein dan viskositas, sedangkan variabel terikat terdiri dari kosentrasi asam 

asetat.  

 

3.3.1 Kadar Protein 

Kadar protein adalah banyaknya kandungan atau konsentrasi protein yang 

pada umumnya dinyatakan dalam suatu satuan kuantitas per satuan volume atau 

bobot. 

Penentuan kadar protein dilakukan dengan metode mikro-kjeldahl. Contoh 

ditimbang sebanyak 0,2 gr dan dimasukkan ke dalam labu kjeldahl 30 ml. 

Kemudian ditambah 2 gr K2SO4, 50 mg HgO dan 2,5 ml H2SO4. Contoh 

didestruksi selama 1-1,5 jam sampai cairan berwarna hijau jernih lalu didinginkan 

dan ditambah air suling perlahan-lahan. Isi labu dipindahkan ke dalam alat 
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destilasi, ditambah 10 ml NaOH pekat sampai berwarna coklat kehitaman lalu 

didestilasi. Hasil destilasi ditampung dalam erlenmeyer 125 ml yang berisi 5 ml 

H3BO3 dan dititrasi dengan HCl 0.02N sampai terjadi perubahan warna menjadi 

merah muda.  

Perhitungan kadar protein menggunakan rumus: 

                         

                        (ml HCl – ml blanko) x 14.007 x N HCl 

% N =              _________________________                  x 100% 

                         mg sampel 

% Protein = %N x 6,25 

 

3.3.2 Viskositas 

 Viskositas merupakan ukuran kekentalan gelatin kulit kelinci yang 

menunjukkan besar kecilnya gesekan internal di larutan gelatin kulit kelinci. Nilai 

viskositas yang tinggi menurut Stainsby (1997) berhubungan dengan berat 

molekul dan rantai panjang asam amino gelatin.Larutan gelatin dengan 

konsentrasi 6,67% (b/b) disiapkan dengan aquades (7 gr gelatin ditambah 105 ml 

aquades) kemudian larutan diukur viskositasnya dengan menggunakan alat 

Brookfield Syncro-Lectric Viscometer. Pengukuran dilakukan pada suhu 60 ºC 

dengan laju geser 60 rpm menggunakan spindel. Hasil pengukuran dikalikan 

dengan faktor konversi. Pengujian ini menggunakan spindel no.1 dengan faktor 

konversinya adalah 1, nilai viskositas dinyatakan dalam satuan centipoise 

(cP).Viskositas (cPs) (Arnesen andGilberg, 2002) 

 

3.3.3 Konsentrasi Asam Asetat 

Konsentrasi asam asetat adalah banyaknya konsentrasi asam asetat yang 

digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi pembuatan gelatin kulit kelinci. 

Untuk menentukan konsentrasi (v/v) asam asetat menggunakan rumus : 

 

 

 

 

Volume zat terlarut 

% Volume =      X 100 % 

Volume larutan 
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3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

Penelitian dilakukan secara percobaan dengan desain Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). 

 

3.4.2 Perlakuan 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah perendaman dengan asam asetat. 

Konsentrasi yang berbeda yakni dari pengenceran asam asetat teknis. 

P1= Perendaman asam asetat 2% (v/v); P2= Perendaman asam asetat 3% (v/v); 

P3= Perendamanasam asetat 4% (v/v); P4=Perendaman asam asetat 5% (v/v). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANAVA. Apabila terdapat 

pengaruh antar perlakuan, dilanjutkan dengan uji Duncan. Peubah yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah protein dan viskositas. 
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3.6 Pelaksanaan  

3.6.1 Persiapan 

Alur penelitian tahap pertama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji kualitas gelatin :protein, viskositas 

 

Gambar 1. Alur Penelitian Gelatin Kulit Kelinci  

 

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian ini kulit kelinci dikuliti dengan teknik 

pengulitan yang benar. Kulit yang diperoleh ditimbang beratnya. Pada tahapan 

Kulit Kelinci 

Perendaman kapur 2 %  dari berat kulit 

Buang Bulu, lemak, sisa kotoran dan dicuci aquadesh 

Kulit di potong kecil kecil ukuran 2 X 4 cm 

Direndam as asetat 2 %, 3%, 4 % dan 5 %(v/v) direndam 48 jam suhu 28°C 
dan dicuci aquadesh 

Kulit diekstrak 
 kulit : aquadesh = 1 : 3 pada suhu 60ºC ± 3ºC, selama 3 jam 

Pengeringan dengan oven, suhu 50ºC selama 48 jam 

Disaring dengan kain saringan 

Penepungan  gelatin 
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Pertama yakni menyiapkan kulit kelinci yang kemudian akan dilakukan 

perendaman menggunakan kapur berkosentrasi 2%. Kemudian selanjutnya buang 

bulu, lemak sisa kotoran dan dicuci pada pH netral. 

Kulit dipotong kecil-kecil berukuran 2 x 4 cm dan kemudian direndam 

dengan asam asetat 2%, 3%, 4% dan 5% (1:3) selanjutnya direndam selama 48 

jam pada suhu 5°C dan dicuci pada pH netral. Kulit diekstrak (kulit : aquadesh = 

1: 3) pada suhu 60°C ± 3°C, selama 3 jam. Proses selanjutnya yakni penyaringan 

dengan kain saringan dan pengeringan dengan oven, suhu 50°C selama 48 jam 

dan langkah terakhir adalah penepungan gelatin. 

Persiapan pelaksanaan penelitian ini meliputi: 

1. Mengurus perijinan tempat penelitian 

2. Mempersiapkan kulit kelinci sebagai bahan utama dalam proses 

pembuatan gelatin 

3. Mempersiapkan seluruh alat-alat yang akan digunakan dalam uji viskositas 

dan protein gelatin kulit kelinci. 

 


