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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2018. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian  

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah autoclaf, hotplate 

merk Barnstead Thermolyne Cimarec 2, laminair airflow, timbangan analitik merk 

Pioneer Ohaus PA413, vortex, lemari asam, oven merk WTC Binder 7200 tipe E53 

no. 89749, cabinet dryer, Teksture Analyzer by TA-viscometer Broolfield, pH meter 

tipe Lab 875 (SI Analytics), colour reader CR-10 merk Konica Minolta, rotary 

vacuum evaporator merk Hahnvapor B-220, colony counter, api bunsen, cawan 

petri, tabung reaksi, rak tabung reaksi, erlenmeyer, gelas beaker, gelas ukur, 

thermometer, corong kaca, jarum ose, pinset, pengaduk kaca, pipet tetes, pipet 

volume, botol vial, cawan porselen, labu kjedahl, gelas ukur, waterbath, statif, kain 

dan kertas saring, alumunium foil, spidol marker, sarung tangan, tissue dan masker. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah jahe emprit (Zingiber 

officinale var. amarum) yang diperoleh dari pasar Batu. Singkong varietas Adira 4 

yang diperoleh dari pasar Belimbing, Malang. Daging sapi, tepung tapioka, dan 

bumbu-bumbu diperoleh dari supermarket daerah Dinoyo, Malang. Kultur 

Eschericia coli diperoleh dari Laboratrium Mikrobiologi Universtas Brawijaya 

Malang. Etanol 70% (Teknis), dan gliserol (PA) didapat dari toko bahan kimia 

makmur sejati. 
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Bahan yang digunakan untuk analisa yaitu aquades, katalisator 

(Na2SO4.HgO), larutan natrium hidroksida (NaOH), larutan asam klorida (HCl), 

larutan asam borat (H3BO3), media NA (Nutrient Agar) dan petroleum eter yang 

didapatkan dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan. 

3.3 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan satu tahap. Tahap tersebut dilakukan 

pengaplikasian edible coating pada produk olahan daging yaitu bakso. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan melalui 5 proses pendahuluan meliputi proses ekstraksi jahe 

sebagai antimikroba dengan metode maserasi, pembuatan pati singkong, 

pembuatan bakso daging sapi, pembuatan edible coating serta pengaplikasian pada 

bakso daging sapi. 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang disusun dua faktor. Faktor 

konsentrasi penggunaan pati singkong (2% (b/v), 3% (b/v), dan 4% (b/v)) sebagai 

faktor I, sedangkan faktor konsentrasi penambahan ekstrak jahe (0% (b/v), 5% 

(b/v), dan 10% (b/v)) sebagai faktor II sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan 

dengan ulangan sebanyak 3 kali. 

Faktor I = Penggunaan Pati Singkong (P) (b/v) 

P1 = Pati Singkong 2% 

P2 = Pati Singkong 3% 

P3 = Pati Singkong 4% 

Faktor II = Penambahan Ekstrak Jahe (Z) (v/v) 

Z1 = Ekstrak Jahe 0% 

Z2 = Ekstrak Jahe 5% 

Z3 = Ekstrak Jahe 10% 
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Tabel 1. Matriks Kombinasi Perlakuan 

P/Z Z1 Z2 Z3 

P1 P1Z1 P1Z2 P1Z3 

P2 P2Z1 P2Z2 P2Z3 

P3 P3Z1 P3Z2 P3Z3 

 

Keterangan: 

P1Z1: Pati singkong 2% dan ekstrak jahe 0% 

P1Z2: Pati singkong 2% dan ekstrak jahe 5% 

P1Z3: Pati singkong 2% dan ekstrak jahe 10% 

P2Z1: Pati singkong 3% dan ekstrak jahe 0% 

P2Z2: Pati singkong 3% dan ekstrak jahe 5% 

P2Z3: Pati singkong 3% dan ekstrak jahe 10% 

P3Z1: Pati singkong 4% dan ekstrak jahe 0% 

P3Z2: Pati singkong 4% dan ekstrak jahe 5% 

P3Z3: Pati singkong 4% dan ekstrak jahe 10% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Alat berbahan kaca seperti cawan petri, tabung reaksi, erlenmeyer, gelas 

beaker, corong kaca, botol kaca, gelas ukur dilakukan dengan alat sterilisasi uap air 

panas bertekanan yaitu autoklaf  dengan cara kerja pada tekanan 1 atm dan suhu 

121°C selama 15 menit. Autoklaf berfungsi untuk sterilisasi peralatan dan 

meminimalkan kontaminasi terutama untuk uji mikrobiologis. Sterilisasi alat 

berbahan dasar plastik dapat dilakukan secara kimiawi yaitu menggunakan alcohol 

96%. Alat yang berbahan logam dapat dilakukan dengan cara pemijaran diatas api 

Bunsen. 

3.4.1 Ekstraksi Jahe 

Rimpang jahe yang masih segar dibersihkan dari kotoran untuk 

mensterilkan permukaan. Rimpang jahe yang telah bersih dan steril kemudian diiris 

tipis dan dikeringkan menggunakan oven vakum suhu 55°C selama 48 jam. Jahe 
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yang telah kering dihaluskan dengan cara digiling dan diayak hingga berukuran 60 

mesh. Serbuk halus kemudian direndam dalam pelarut etanol 70% sesuai 

perbandingan bahan (1:5) dan didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang. Hasil 

ekstraksi kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dipisahkan dari pelarut 

dengan menggunakan Rotary Vacuum Evaporator pada suhu 40°C dengan 

kecepatan 60 rpm selama 2 jam. Destilat yang keluar kemudian diukur dan 

merupakan senyawa ekstrak jahe (Anam, 2000). 

3.4.2 Pembuatan Pati Singkong 

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan pati singkong adalah 

penimbangan berat awal singkong atau ubi kayu yang digunakan. Singkong atau 

ubi kayu setelah penimbangan dilakukan pemisahan dari kulitnya dengan 

pengupasan. Sortasi dilakukan bersamaan pada saat proses pengupasan dengan cara 

memilih singkong atau ubi kayu dengan kualitas bagus. Tahap selanjutnya, daging 

singkong dicuci dengan menggunakan air bersih dan mengalir untuk memisahkan 

dengan kotoran yang masih tertinggal. Daging singkong yang telah bersih 

dilakukan penghancuran dengan cara pemarutan hingga halus menjadi bubur. 

Bubur singkong selanjutnya ditimbang dan ditambahkan air sesuai dengan 

perbandingan 1:2 kemudian diremas-remas agar pati lebih banyak yang keluar dan 

terlepas dari sel. 

Tahap berikutnya bubur singkong yang telah bercampur air disaring 

menggunakan kain saring sehingga pati lolos dari saringan sebagai suspensi pati. 

Suspensi pati kemudian ditampung dalam wadah dan diendapkan selama 12 jam. 

Pati akan mengendap (pasta) dan cairan diatas endapan dialirkan untuk dibuang. 

Endapan pati berupa pasta diambil dan dikeringkan menggunakan Cabinet Dryer. 

Pasta yang telah kering dan berupa tepung kasar kemudian digiling menggunakan 

blender dan dilakukan pengayakan (Mustafa, 2015). 
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3.4.3 Pembuatan Bakso Daging Sapi 

Pembuatan bakso daging sapi diawali dengan penimbangan berat awal 

daging sapi yang digunakan. Daging dicuci hingga bersih dan dilakukan pengecilan 

ukuran untuk memudahkan proses penggilingan. Proses penggilingan dilakukan 

dengan menggunakan penambahan air es yang berfungsi untuk menjaga suhu 

adonan selama penggilingan tetap rendah. Daging yang telah lumat setelah 

penggilingan kemudian ditambahkan bumbu seperti merica, bawang putih, dan 

garam serta tepung tapioka 15%. Tahap terakhir dilakukan pencetakan dan 

pemasakan bakso (Arief dkk., 2012). 

3.4.4 Pembuatan Edible Coating 

Tahapan pembuatan edible coating dengan cara pati ditimbang sesuai 

konsentrasi yang dibutuhkan (2% (b/v), 3% (b/v), dan 4% (b/v)) dan ditambahkan 

aquades hingga 100 ml. Proses homogenisasi dengan pemanasan suhu 75°C serta 

pengadukan selama 10 menit dengan menggunakan magnetic stirrer. Selanjutnya 

dilakukan pendinginan hingga mencapai suhu 35°C sekaligus penambahan gliserol 

2% dan ekstrak jahe dengan konsentrasi yang sesuai (0%, 5%, dan 10%) kemudian 

diaduk kembali supaya homogen (Triwarsita dkk., 2013). 

3.4.5 Aplikasi Edible Coating pada Bakso Daging Sapi 

Edible coating diaplikasikan pada bakso daging sapi dengan menggunakan 

metode pencelupan dalam larutan edible aktif selama 1 menit. Pencelupan 

dilakukan masing-masing sebanyak 2 kali ulangan supaya lapisan edible coating 

pada bakso sapi merata sempurna. Bakso sapi yang telah terlapisi kemudian 

diamkan sejenak untuk dikering anginkan dan letakkan dalam wadah. Bakso 

disimpan pada suhu ruang dan dilakukan pengamatan selama 3 hari untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi dan mengetahui kualitas bakso selama 

penyimpanan.  
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3.5 Parameter penelitian 

3.5.1 Penentuan Nilai pH (Sudarmadji, dkk., 2007) 

1. Alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan 

2. Alat pH meter dihidupkan dan dilakukan kalibrasi elektroda dengan larutan 

buffer pH 4 kemudian bersihkan dengan aquades. Melakukan kalibrasi lagi 

pada elektroda dengan larutan buffer pH 7 dan bilas kembali dengan aquades 

3. Sampel uji dipersiapkan dalam wadah 

4. Elektroda dicelupkan kedalam sampel uji sampai diperoleh pH yang stabil 

5. Mencatat nilai pH 

3.5.2 Uji Total Plate Count (TPC) (Sudarmadji dkk, 2007) 

1. Sebanyak 1 gram sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 (pengenceran 

1) lalu homogenkan 

2. Sebanyak 1 ml dari tabung ke-1 dimasukkan kedalam tabung reaksi ke 2 

(pengenceran 2) lalu homogenkan 

3. Langkah nomor 2 dilakukan berulang hingga pengenceran 4x atau hingga 

tabung reaksi ke 4 (10-4) 

4. Sebanyak 1 ml diambil dari pengenceran terakhir dan dimasukkan dalam 

petridish 

5. Media Nutrient Agar steril ditambahkan sebanyak 20 ml kedalam petridish 

(Pour Plate) 

6. Petridish diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37oC dalam inkubator 

7. Jumlah koloni yang terbentuk dihitung dengan menggunakan colony counter 

8. Jumlah bakteri dihitung dengan rumus: 

Total Bakteri (CFU/ml) = 
Jumlah koloni 

1/pengenceran 

 



26 
 

3.5.3 Analisa Kadar Air (Sudarmadji, dkk., 2007) 

1. Alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan 

2. Cawan dioven pada suhu 100°C selama 24 jam kemudian cawan dimasukkan 

pada desikator selama 15 menit 

3. Berat cawan kosong ditimbang dan dicatat 

4. Bahan ditimbang sebanyak 2 gram dan dicatat sekaligus dimasukkan kedalam 

cawan 

5. Bahan dalam cawan dimasukkan oven pada suhu 100-105°C selama 3-5 jam, 

tergantung jenis bahan. 

6. Cawan dimasukkan kedalam desikator selama 15 menit dan ditimbang berat 

akhir 

7. Kadar air dihitung dengan rumus: 

Kadar Air (%) = 
(Berat Sampel + Berat Cawan) – Berat Akhir 

× 100% Berat Bahan 

3.5.4 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji, dkk., 2007) 

1. Alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan 

2. Cawan kosong dikonstankan dalam oven selama 3-4 jam 

3. Cawan dimasukkan kedalam desikator selama 15 menit 

4. Berat cawan kosong ditimbang dan dicatat 

5. Bahan ditimbang sebanyak2 gram sekaligus dimasukkan dalam cawan kosong 

6. Cawan berisi bahan dimasukkan kedalam tanur dengan suhu 500-600°C 

selama 5 jam 

7. Cawan dimasukkan kedalam desikator selama 15 menit, kemudian ditimbang 

8. Kadar abu dihitung dengan rumus: 

Kadar Abu (%) = 
Berat Akhir – Berat Cawan 

× 100% 
Berat Bahan 
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3.5.5 Analisa Kadar Protein (Sudarmadji, dkk., 2007) 

Analisa kadar protein penelitian ini menggunakan metode kjedahl yang 

pada dasarnya dibagi menjadi tiga tahapan yaitu proses dekstruksi, destilasi, dan 

titrasi. Prinsip kerja dari metode kjedahl adalah protein dan komponen organik 

dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil 

destruksi dinetralkan dengan menggunakan alkali dan melalui destilasi. Destilat 

ditampung dalam larutan asam borat. Selanjutnya ion-ion borat yang terbentuk 

dititrasi dengan menggunakan larutan HCl. Langkah kerja analisa kadar protein 

metode kjedahl antara lain sebagai berikut: 

a.  Tahap destruksi 

1. Bahan sebanyak 0,1 gram ditimbang menggunakan timbangan analitik dengan 

cara memasukkan kedalam labu kjedahl 

2. Asam sulfat (H2SO4) ditambahkan sebanyak 3 ml dilakukan dilemari asam 

3. Na2SO4 HgO ditambahkan sebanyak 1 spatula katalisator untuk mempercepat 

proses destruksi 

4. Perlahan dikocok hingga semua tercampur dan dididihkan hingga jernih 

ditempatkan dilemari asam kurang lebih 5 jam untuk proses destruksi 

b.  Tahap destilasi 

Pada tahap destilasi, ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH3) 

dengan penambahan aquades dan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. 

1. Aquades sebanyak 15 ml ditambahkan kedalam labu kjedahl setelah dingin dan 

kocok perlahan hingga tercampur kemudian masukkan kedalam destilator 

2. NaOH sebanyak 10 ml dimasukkan kedalam destilator 

3. Aquades sebanyak 10 ml dimasukkan kedalam destilator 

4. Asam borat sebanyak 10 ml diambil lalu dimasukkan kedalam erlenmeyer 
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5. Erlenmeyer berisi asam borat tersebut diletakkan tepat dibawah saluran tetesan 

hasil destilasi 

6. Proses destilasi dilakukan dengan cara Erlenmeyer dikocok perlahan untuk 

mengetahui perubahan warna 

c.  Tahap titrasi 

1. Titrasi dilakukan dengan HCl 0,02 N sampai berubah warna menjadi merah 

muda 

2. Volume HCl yang digunakan dicatat 

3. Kadar N dihitung dengan menggunakan rumus: 

Kadar N = 
Volume Titrasi × N. HCl × 14,008 

× 100% 
Berat Bahan × 100 

4. Kadar protein dihitung dengan menggunakan rumus: 

Kadar Protein (%) = Kadar N × Faktor Konfersi 

3.5.6 Analisa Kadar Lemak (Sudarmadji, dkk., 2007) 

1. Alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan 

2. Botol lemak dikonstankan dalam oven selama 24 jam 

3. Botol lemak dimasukkan kedalam desikator selama 15 menit dan ditimbang 

4. Sebanyak 1 gram bahan yang telah dihancurkan ditimbang dan masukkan 

kedalam timbel 

5. Pelarut Petroleum Eter sebanyak 20 ml ditambahkan kedalam botol lemak 

6. Timbel yang berisi sampel dimasukkan kedalam soxhlet dan sambungkan 

dengan botol lemak yang berisi pelarut 

7. Dipanaskan pada waterbath selama 4 jam 

8. Botol lemak dilepaskan dari labu soxhlet dan botol lemak dioven selama 30 

menit 
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9. Botol lemak dimasukkan kedalam desikator selama 15 menit dan ditimbang 

untuk mengetahui berat akhir 

10. Kadar lemak dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar Lemak (%) = 
Berat Akhir – Berat Botol 

× 100% 
Berat Bahan 

3.5.7 Pengukuran Tekstur 

Tekstur merupakan aspek yang penting untuk penilaian mutu produk 

pangan dan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap 

produk pangan. Pengukuran tekstur penting dilakukan karena dapat mempengaruhi 

citra makanan tersebut. Ciri yang paling penting adalah kekohesifan, kekerasan, 

dan kandungan air. Menurut de Man (2014), bahwa batasan dalam tekstur meliputi 

kerapuhan, konsistensi, kelekatan, dan kekerasan. Tekstur Analyzer merupakan alat 

yang dirancang untuk mengevaluasi sifat tekstur, mekanik, dan fisik dari produk 

pangan. Prinsip Tekstur Analyzer adalah pengukuran suatu profil tekstur dengan 

cara merekam gaya yaitu gaya regangan bolak-balik suatu benda yang 

mendeformasi sampel. Langkah-langkah pengoperasian Tekstur Analyzer, yaitu: 

1. Sampel diletakkan diatas meja objek Tekstur Analyzer 

2. Pilih program Texture Prolite pada computer 

3. Probe pada alat diturunkan hingga menyentuh sampel 

4. Angka pada alat dimulai dari nol terlebih dahulu 

5. Alat dinyalakan atau dijalankan dan kurva profil tekstur diperoleh 

6. Nilai Hardness dicatat dengan satuan Newton (N) 

3.5.8 Uji Daya Hambat Bakteri Escherichia coli 

1. Alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan 

2. Sebanyak 1 jarum ose kultur bakteri Escherichia coli diambil untuk dilakukan 

pengenceran 
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3. Sebanyak 0,5 ml suspensi bakteri Escherichia coli diambil dan diinokulasi 

secara pour plate kedalam cawan petri steril 

4. Sebanyak 20 ml media NA (Nutrient Agar) steril ditambahkan kedalam 

petridish 

5. Media yang telah padat dibuat lubang sumuran dengan diameter lubang 0,5 cm. 

Masing-masing cawan berisi 3 lubang sumuran 

6. Edible aktif diteteskan pada masing-masing lubang sumuran  

7. Petridish diinkubasi selama 24-48 jam dalam inkubator 

8. Zona bening yang terbentuk diberi tanda tanda 

3.5.9 Penentuan Intensitas Warna menggunakan Colour Reader 

1. Sampel disiapkan dalam plastik bening 

2. Colour reader dihidupkan dengan mengaktifkan tombol ON 

3. Target pembacaan ditentukan dengan menekan tombol yang ada pada alat 

colour reader (L, a+, b+) 

4. Penentuan dilakukan sebanyak 3x pada titik yang berbeda dan dirata-rata 

3.5.10 Analisa organoleptik 

Analisa organoleptik dilakukan dengan panelis tidak terlatih sebanyak 30 

dari mahasiswa dengan tujuan mengetahui tingkat kesukaan dan ketertarikan 

konsumen terhadap suatu bahan pangan. Skor penilaian pada uji organoleptik 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Skor Analisa Organoleptik 

Uji Angka (skor) 

1 2 3 4 

Aroma Tidak sedap Cukup sedap Sedap Sangat sedap 

Rasa Tidak Enak Cukup enak Enak Sangat enak 

Kenampakan Tidak Menarik Cukup Menarik Menarik Sangat Menarik 
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3.6 Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian selanjutnya dilakukan uji statistika 

menggunakan metode analisis ragam atau ANOVA (Analysis of Variance). Apabila 

hasil analisa menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (berbeda nyata), 

maka dilanjutkan uji lanjut menggunakan metode Duncan Multiple Range Test 

(DMRT). Penentuan perlakuan terbaik dengan menggunakan metode uji efektifitas 

membandingkan langsung dengan SNI 3818:2014. Selanjutnya hasil dari perlakuan 

terbaik akan dibandingkan dengan kontrol menggunakan Uji t (T test) untuk 

mengetahui perbedaan perlakuan terbaik dengan kontrol.  
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Gambar 1. Proses Pembuatan Ekstrak Jahe 

Sumber: (Anam, 2000) 

 

Keterangan:        = Bahan   = Proses 

Pembersihan permukaan Aquades 

Penirisan  

Pengeringan (55°C, 48 jam) pada oven vacuum 

Ekstraksi dengan perbandingan Serbuk dan 

Etanol 70% (1:5) selama 24 jam di suhu ruang 

 

Penyaringan degan kertas saring 

 

Pengirisan ± 0,5 cm 

Blanching steam suhu ± 90°C selama 10 menit 

Penggilingan dan pengayakan 60 mesh 

Rimpang jahe 

segar 

Serbuk jahe halus 

Pemisahan di Rotary Vacuum Evaporator suhu 

40°C 60 rpm selama 2 jam 

Ekstrak Jahe 

Pelarut 

Pendinginan 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Pati Singkong 

Sumber: Mustafa, 2015 

 

Keterangan:      = Bahan      = Proses  

 

Pengupasan  

Pencucian  

Peras/ekstraksi  

Pengeringan (50oC, 24 jam) pada cabinet dryer 

 

 

Pemarutan  

Air 

Pengendapan 12 jam 

Singkong 

Bubur Singkong 

Pasta singkong 

Tepung kasar 

Penggilingan dan pengayakan 80 mesh  

Pati singkong 

Air 

Kulit dan kotoran 

Limbah cair 

Ampas basah 

Limbah cair 

Daging Singkong 

Pemisahan 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Bakso Daging Sapi 

Sumber: Arief dkk,. 2012  

 

 

 

Keterangan:      = Bahan       = Proses 

 

 

 

(+) Bumbu (merica, 

bawang putih), 

garam 2%, tapioka 

15% (b/b) 

Bakso 

Penimbangan 

Pencucian dan 

pemotongan 

Pemasakan 

 

Es batu Penggilingan 

Pencetakan Bulat-

bulat 

Daging lumat 

Daging sapi 

Pencampuran 
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Sumber: Triwarsita, 2013  

 

Keterangan:      = Bahan                        = Proses          = Analisa

Pati singkong 2% (b/v), 

3% (b/v), 4% (b/v) 

Homogenisasi 

Pemanasan hotplate 

magnetic stirrer 

T=75°C 10 menit 

Pengamatan selama 

3 hari penyimpanan 

pada suhu ruang 

 

Aquades 100 ml 

Gliserol 2% (b/v) 

Ekstrak jahe 0%, 

5%, dan 10% 

(b/v) 

Pendinginan 35°C 

Pelapisan pada 

Bakso daging sapi 

Edible Aktif 

Analisa: 

1. pH 

2. TPC 

3. Kadar air 

4. Kadar abu 

5. Kadar protein 

6. Kadar lemak 

7. Tekstur 

8. Daya Hambat 

9. Warna 

10. Organoleptik  

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Edible Coating Pati Singkong 
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