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BAB III. MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari – 1 Maret 2017  

bertempat di Laboratorium Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi 

Materi penelitian ini yang digunakan untuk menyamak 20 lembar kulit kelinci 

yang diperoleh dari peternak di Batu Malang, sedangkan bubuk mimosa  diperoleh 

dari toko kimia di Malang. Bahan kimia lain yang digunakan: H2SO4 (asam sulfat 

pekat) 1.5%, NaCl (garam) 10%, Za 0.5%, tepol 1%, oropon 0.5%, FA (asam 

formiat) 1%, Na2S 2%, Natrium bikarbonat (soda kue/NaHCO3) 2.5%, Sodium 

karbonat (Na2CO3) 0.5%, Ca (OH) (Kapur tohor) 6%, dan H2O (air) 180%. 

Persentase diambil dari berat kulit. Sedangkan bahan kimia lain yang digunakan 

dalam pengujian mutu kimiawi kulit tersamak adalah: Petroleum ether, air suling, 

Natrium sulfat, asam sulfat pekat, cupri sulfat (CuSO4 5H2O), indikator methyl 

orange, larutan natrium hidroksida (NaOH), dan natrium hidroksida. 

3.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan adalah drum penyamak (taning drum), timbangan 

manual, kertas lakmus, timbangan analitik, pisau stainles steel, baskom, paku, palu, 

gelas ukur, pensil, gunting, triplek, termometer, ember, sepatula dan papan landasan 

untuk buang daging dan bulu. 
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3.3 Metode Penelitian  

Penelitian dilakukan secara percobaan dengan rancangan acak lengkap 

(RAL) adalah perlakuan perendaman konsentrasi mimosa berbeda. Variabel yang 

diukur adalah kadar lemak dan kekuata tarik. 

3.4 Rancangan Percobaan 

Penelitian dilakukan secara percobaan dengan Rancanagan RAL. Penelitian 

ini  melihat kualitas kulit kelinci yang disamak mimosa dengan perlakuan 

kosentrasi mimosa: 5%, 10%, 15%, 20%. Variabel yang diukur meliputi  kadar 

lemak dan kuat tarik kulit kelinci samak. 

3.5 Batasan Variable dan Cara Pengamatan 

Batasan variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu 

kosentrasi mimosa, sedangkan variabel terikat terdiri dari kadar lemak  yang 

terdapat pada kulit samak dan kekuatan tarik kulit kelincisamak miosa.    

Kadar lemak yang dimaksud adalah kandungan lemak yang terdapat dalam 

kulit  samak yang berfungsi untuk meminyaki atau melummasi sel-sel rambut dan 

lapisan korium pada lapiasan epidermis. 

Pengukuran kadar lemak dalam kulit samak menggunakan  metode extraksi 

dengan soxhlet. Petunjuk  Sudarmaji (1984). Tahapan pengukuran kadar lemak 

meliputi :  Menimbang dengan teliti 2g bahan.  Kemudian mencampur dengan pasir 

yang telah dipijarkan sebanyak 8g dan memasukkan campuran tersebut kedalam 

tabung reaksi Soxhlet dalam Thimble. Lalu mengalirkan air dingin melalui 

kondensor. Selanjutnya memasang tabung ekstraksi pada alat distilasi soxhlet 
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dengan pelarut petrolrum ether secukupnya selama 4 jam. Adapaun cara 

pengukuran kadar lemak sebagai berikut:  

Kadar minyak dan ataupun lemak (%) =  ( A-B )  x 100 

               C 

Keterangan: A = Berat labu berisi lemak dan atau minyak 

  B =  Berat labu 

  C = Berat contoh kulit 

Kekuatan tarik: besarnya gaya maksimal yang diperlukan untuk menarik kulit 

sampai putus dinyatakan dalam Kg/cm2.  Kemuluran kulit adalah pertambahan 

panjang kulit pada saat ditarik sampai putus dibagi dengan panjang semula 

dinyatakan dalam persen. Pengujian kekuatan tarik dan kemuluran kulit dilakukan 

sesuai Standard Nasional Indonsia (SNI. 06-1795-1990) dengan  alat test kekuatan 

tarik (Strength tester). Untuk keperluan ini kulit dipotong dengan pola sehingga  

bentuk seperti terlihat pada ilustrasi 7 dibawah ini. 

 

Gambar 1 Pola Kulit untuk Uji Kekuatan Tarik 

 

Sesudah itu kulit  diukur lebar dan tebalnya (dibagian tengah dan ± 2.5 cm 

kanan kirinya) lalu dipasang pada pesawat hingga jarak diantara jepitan  ± 12.5 cm, 

Dimana :  

D  =  lebar kulit 

L   =  Bagian yang di ukur  

P   =  Panjang semula  

PT = Panjang Sampel  
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penarikan dikerjakan dengan kecepatan  ± 25 cm tiap menit, hingga kulitnya putus.  

Mencatat besarnya beban maksimal dan pertambahan panjang pada skala  petunjuk. 

Hasil pengujian dinyatakan sebagai Kg/cm2 penampang kulit. Perhitungan 

kekuatan tarik dan kemuluruan berdasar rumus di bawah ini. 

Kekuatan Tarik = G Kg/cm2  

      A 

Keterangan: G = Beban pertama tarikan 

         A = Luas penampang  

3.6 Perlakuan 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah konsentrasi   larutan mimosa yang akan 

digunakan untuk proses penyamakan. Adapun konsentrasi yang digunakan adalah 

sebagai berikut  :  

P1= Perendaman mimosa  5% (Berdasarkan berat bloten); 

P2= Perendaman mimosa 10 % (Berdasarkan berat bloten);  

P3= Perendaman mimosa 15% (Berdasarkan berat bloten);  

P4=Perendaman mimosa 20% (Berdasarkan berat bloten); 

 Masing-masing perlakuan penyamakan menggunakan bahan penyamak 

mimosa dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. 

 

 

 



 

20 
 

3.7 Analisis  Data  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANAVA. Apabila perlakuan 

berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan.  

Tabel 1. Analisis Variansi 

Sumber 

Variansi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP 

KTG 

  

Galat t(r-1) JKG KTG    

Total r.t-1 JKT     

Keterangan : JKP = Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKG = Jumlah Kuadrat Galat 

JKt = Jumlah Kuadrat Total 

KTP = Kuadrat Tengah Perlakuan 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 
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3.8 Proses Pembuatan Kulit Kelinci Samak Mimosa  

Prosedur penyamakan menggunakan bahan samak mimosa metode menurut  

Purnomo (1985).  Sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

Gambar 2 Alur Penelitian Kulit Kelinci Rambon Tersamak Mimosa 

Pengapuran  

Kapur (4 % ) + Natrium sulfide (2%) (Diaduk 30 menit lalu di rendam 24 jam)  

Pengeringan (Drying) (selama 1 minggu) 

 

Pengujian  

 

Buang lemak (Degreasing)  

air (100%), sandopan (3%)  bensin (5%), teepol ( 2%) presentasi dari berat bloten 

(Dengan perlakuan peremasan selang 45 menit)  

Buang kapur (Deliming)  

Air (200%) Za (3%), asam sulfat (0,75%) presentasi dari berat bloten  

(Diputar dalam drum 60 menit selanjutnya diamkan 5-7 jam) 

 

 Buang Bulu ( Unhairing )  dan buang daging ( Fleshing )  

Menimbang kulit untuk mencari berat bloten 

Kulit Kelinci  

Pengikisan protein (Bating)  

(100%) air hangat 400 C + (1%) orophon presentasi dari berat bloten 

(Diputar selama 2 jam kemudian di diamkan selama 1 malam) 

 

 
Penyamakan (Taning)  

air (100%,) mimosa (5%, 10%, 15%, 20%), natrium bisulfat(2%), asam oksalat(1%) 

presentasi dari berat bloten. 

(Memutar selama 30 menit) 

Pemeraman (Ageing) (Selama 24 jam) 

 

Kandungan 

lemak 

Kekuatan tarik 
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Keterangan gambar: 

1. Limming (Pengapuran) 

Tujuan pengapuran menurut Pancapalaga, (2004) adalah  menghilangkan 

lapisan epidermis sehingga bulu atau rambut mudah dihilangkan atau membuat 

kondisi kulit sedemikian rupa sehingga proses-proses berikutnya dengan mudah 

bahan-bahan  kimia dapat menetrasi kedalaman kulit seperti proses Bating, Pickling 

dan Taning. Proses pengapuran sebagai berikut memasukkan  400% air kedalam 

drum pemutar, menambahkan  2% Na2S (SN), kemudian menambahkan 4% kapur 

kemudian mengaduk-aduk selama  30 menit,  Kemudian mengecek  pH = 12, 

setelah itu merendam kulit selama semalam (24 jam).   

2.  Buang daging ( Fleshing) dan Buang bulu ( Unhairing) 

Tujuan Buang daging ( Fleshing) menghilangkan sisa daging yang tersisa 

atau menempel, karena bila sisa daging tidak dihilangkan akan menghambat 

masuknya zat penyamak sehingga zat penyamak sulit untuk sampai kebagian 

tengah (korium kulit).  Unhairing atau proses buang bulu tujuan utama adalah untuk 

membuang bulu yang melekat pada kulit setelah proses pengapuran 

Proses fleshing dan unhairing di lakukan dengan menggunakan pisau 

dengan cara menyeset sisa daging dengan pisau sampai tidak ada daging yang 

tersisa pada kulit. Sisa bulu di hilangkan dengan cara menyeset menggunakan  

punggung pisau kerena bulu  mudah di hilangkan setelah proses pengapuran 

selanjutnya pembersihan kulit  hingga tidak ada bulu yang tersisan pada kulit. 
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3. Penimbangan  

Menimbang untuk mencari berat bloten (setelah bulu dan daging dihilangkan), 

berat bloten digunakan untuk dasar penggunaan bahan kimia selanjutnya.    

4. Pembuangan kapur (Deliming)  

Menurut pancapalaga (2004). Deliming adalah proses untuk menghilangkan 

kapur yang terdapat pada kulit akibat proses liming. 

Adapun kapur yang dimaksud adalah : Kapur yang melekat pada kulit, kapur 

yang masuk kedalam pori-pori kulit dan kapur yang bersenyawa dengan zat-zat 

kulit. 

Proses deliming dilakukan dengan cara  memasukkan  kulit kedalam drum 

pemutar menambahkan 200% air, menambah kan Za 3 %,  kemudian diputar 30 

menit, kemudian menambahkan lagi 0.75% asam sulfat dan diputar selama 30 

menit, mengecek pH 7 - 8, kemudian diputar lagi 60 menit kemudian diamkan 

selama 5-7 jam  

5. Pengikisan Lemak  (Degreasing) 

Proses pengikisan lemak bertujuan untuk mengikis lemak secara kimiawi  hal 

ini  di lakukan agar tidak  mengganggu proses penyamakan (Tanning)  sehingga  

lemak tidak  menjadi penghalang masuknya bahan penyamak ke dalam jaringan 

kolagen kulit. Pengikisan lemak di lakukan dengan membuat larutan 100% air dan 

menambahkan sandopan DTC (3%) kemudian mengaduk selama 1 jam lalu 
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membuang air,  kemudian menambahkan 5 % bensin dan 2% tepol  kemudian 

merremas kulit selama 45 menit kemudian mencuci kulit sampai bersih. 

6. Pengikisan Protein (Bating) 

Proses bating menurut Pancapalaga (2004). Bertujuan untuk menghilangkan 

sisa-sisa akar bulu dan pigmen, menghilangkan lemak yang tidak tersabun, 

menghilangkan daya perasa kulit agar kulit tidak mudah mengadakan kontraksi 

terhadap apa saja, menghilangkan sedikit atau banyak zat-zat kulit yang tidak 

diperlukan. Proses bating di lakukan dengan memasukkan kulit kedalam drum 

pemutar kemudian menambah air hangat 400C 100%, dan menambahkan orophon  

1%  dan drum diputar selama 2jam,   kemudian mendiamkan selama 1 malam , hari 

esoknya  mencuci kulit sampai bersih.  

7. Penyamakan Mimosa 

Tujuan penyamakan adalah merubah sifat kulit kelinci Rambon yang tidak 

stabil menjadi stabil terhadap perlakuan – perlakuan tertentu seperti adanya 

aktivitas  bakteri, aktivitas  bahan kimia dan perlakuan fisik lainnya seperti pukulan, 

gesekan, panas, dingin tekukan dll. 

Adapun proses penyamakan di lakukan dengan menambahkan 100% air 

dengan suhu 40°C, ditambahkan minosa 5%, 10%, 15%, 20%, kemudan meputar 

30 menit,  masukkan lagi lalu diputar 30 menit.  

8. Pemeraman  

Pemeraman atau ageing merupakan proses lanjutan dari proses penyamakan . 

Pada tahapan ini, kulit tidak diperlakukan dengan bahan kimia tetapi hanya 

ditumpuk pada lantai yang diberi alas. Menurut pancapalaga (2004), tujuan utama 
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dari proses pemeraman ini adalah untuk menyempurnakan terjadinya reaksi antara 

molekul-molekul zat penyamak dengan kulit, sehingga dapat memberikan hasil 

yang lebih baik lagi terutama pada sifat-sifat kulit tersamak. 

9. Pementangan dan Pengeringan    

Pementangan dilakukan dengan cara menarik kulit  dengan tali pada frame 

kayu. Kemudian pengeringan dengan cara diangin anginkan. 


