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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2016 

bertempat di Laboratorium Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

 Materi penelitian meliputi kulit kelinci Rex yang didapat dari peternak 

kelinci di wilayah batu. 

3.2.2. Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: kulit kelinci segar, 

aquades, asam asetat,kapur. 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan dan Analisa gelatin kulit kelinci 

antara lain wadah tahan asam, pisau, telenan, kain saring, oven, gelas ukur, 

pengaduk, timbangan digital, pH meter, termometer, waterbath, sentrifuse. 

3.3. Batas Variabel dan  Cara Pengamatan 

Batasan variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu 

konsentrasi asam asetat  sedangkan variabel terikat terdiri dari kekuatan gel dan 

titik leleh gelatin kulit kelinci  

Kekuatan gel adalah besarnya gaya yang diperlukan oleh probe untuk 

menekan gel setinggi empat mm sampai gel pecah. Satuan untuk menunjukkan 

kekuatan gel yang dihasilkan dari suatu konsentrasi tertentu disebut derajat bloom 

(Hermanianto et al. 2000). 

Pengujian kekuatan gel menurut(Zhang et al., 2011) dilakukan secara 

objektif dengan menggunakan alat Rheoner RE 3305. Tingkat kekuatan gel 
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dinyatakan dengan satuan bloom yang berarti besarnya gaya tekan untuk memecah 

deformasi produk. Sebelum digunakan alat disetting agar sesuai dengan jenis 

produk yang akan diukur gelnya karena standar setting untuk setiap produk 

berbeda, jarak yang digunakan adalah 400 x 0,01 mm, kecepatan 0,5 mm/s, 

sensitifitas 0,2 v dan silinder probe 5 mm. Cara kerja alat ini yaitu silinder probe 5 

mm tidak bergerak, meja tempat untuk meletakkan contoh yang bergerak ke atas 

mendekati jarum penusuk, tekanan dilakukan sebanyak satu kali. Hasil pengukuran 

akan tercetak dalam kertas berbentuk histogram. Pengukuran berdasarkan tingginya 

histogram. 

Titik leleh adalah suhu ketika gelatin yang membentuk gel mencair saat 

dipanaskan perlahan-lahan (Baker et al. 1994). 

Pengukuran titik leleh menurut Suryaningrum dan Utomo(2002). Titik 

Leleh dengan Larutan gelatin berkonsentrasi 6,67% (b/b) disiapkan dengan 

aquades. Contoh diinkubasi pada suhu 10 ºC selama 17 ± 2 jam. Pengukuran titik 

leleh dilakukan dengan cara memanaskan gel gelatin dalam waterbath. Diatas gel 

gelatin tersebut diletakkan gotri dan ketika gotri jatuh ke dasar gel gelatin maka 

suhu tersebut merupakan suhu titik leleh. 

3.4. Metode Penelitian   

Penelitian dilakukan secara percobaan dengan Rancangan RAL dengan 

perlakuan  perendaman asam asetat  konsentrasi (P1=2%), (P2=3%), (P3=4%), dan 

(P4=5%), diulang sebanyak 3 kali. Variabel yang dilihat  Kekuatan Gel,  Titik 

Leleh.   

3.4.1. Perlakuan 
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Perlakuan dalam penelitian ini adalah perendaman dengan asam asetat. 

Konsentrasi asam asetat diperoleh didasarkan pada (v/v). 

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  

Sumber Varians Derajad Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F Hitung 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG 

Galat                       T(r-1) J             KG                   KTG    

 

Data kekuatan gel dan titik leleh  yang diperoleh dianalisis menggunakan 

ANAVA. Apabila terdapat perbedaan nyata antar perlakuan, dilanjutkan dengan uji 

DUNCAN. 
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3.6. Pelaksanan Penelitian 

 

 

 

 

Uji kualitas gelatin :Kekuatan Gel dan  Titik Leleh. 

Gambar 1. Alur Penelitian  

Kulit Kelinci 

Perendaman kapur 2 % dari berat kulit 

Buang Bulu, lemak, sisa kotoran dan dicuci aquadest 

Pemotongan kulit  dengan ukuran 2 X 4 cm 

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

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

Disaring dengan kain saringan 

Pengeringan dengan oven, suhu 50 ºC selama 48 jam 

Penepungan  gelatin 




