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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang dan 

dilaksanakan pada bulan Maret sampai Oktober 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah beaker glass 500 ml dan 

250 ml, spatula kaca, gelas ukur 100 ml dan 10 ml, elrenmeyer 100 ml dan 250 ml, 

aluminium voil, lemari asam, waterbath Memmert Tipe W-150, tanur Ney Tipe M-

525 series II, HDPE, kabinet pengering, corong, labu kjedhal, buret, timbangan 

anlitik Ohaus PA413, cawan porselin, kompor, hotplate, pisau, loyang aluminium, 

panci, saringan, viskometer VT-RiOn type t225, tekstur analyser Shimadzu Ez-sx 

100, desikator iwaki, oven MMM Einrichtungen ecoll55, pH meter SI Analytics 

Electrode Blueline 14 pH ICS, pipet ukur, pipet volume, thermometer, soxhlet, dan 

blender Philips HR-2874. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulang ikan bandeng 

habitat laut yang diperoleh dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendang Biru 

Malang dengan range ukuran 300-500 g per ekor dan telah dibekukan, tulang ikan 

bandeng habitat payau dari UKM Muzanah Oleh-oleh Khas Gresik kabupaten 

Gresik yang diambil secara acak ditempat pembuangan limbah tulang ikan sisa dari 

produksi otak-otak dan telah dibekukan, tulang ikan bandeng habitat tawar dari desa 

Kalitengah Lamongan dengan ukuran 250-350 g per ekor, air, es batu dan aquades. 
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Bahan kimia yang digunakan didapat dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi 

Pangan Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang yaitu: 

HCl 5%, sukrosa, katalisator, H2SO4, NaOH 50%, asam borat, dan benzene. 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, tahap I pembuatan gelatin dari 

tulang ikan bandeng berbagai habitat dan perbedaan suhu ekstraksi, sedangkan 

tahap II aplikasi gelatin pada pembuatan surimi ikan bandeng. Rancangan 

percobaan tahap I adalah Rancangan Acak Tersarang (Nested) dengan 2 faktor dan 

3 ulangan. Adapun faktor pertama yaitu perbedaan habitat bandeng dengan 3 level, 

yaitu bandeng laut, bandeng payau dan bandeng tawar. Perlakuan kedua yang 

digunakan adalah suhu ekstraksi dengan 3 level, yaitu 60oC, 70oC dan 80oC.  

Tahap I: Pembuatan gelatin dengan perbedaan suhu ekstraksi 

Faktor I: perbedaan habitat bandeng 

L: Laut 

P: Payau 

T: Tawar 

Faktor II: suhu ekstraksi gelatin 

T1: 60oC 

T2: 70oC 

T3: 80oC 

Tabel 3. Matriks Kombinasi Habitat Bandeng dan Suhu Ekstraksi 

L (Bandeng Laut) P (Bandeng Payau) T (Bandeng Tawar) 

Suhu 60°C Suhu 60°C Suhu 60°C 

Suhu 70°C Suhu 70°C Suhu 70°C 

Suhu 80°C Suhu 80°C Suhu 80°C 

 Penelitian tahap I diperoleh gelatin dengan perlakuan suhu terbaik yang 

disarangkan pada jenis tulang ikan bandeng. Gelatin dari perlakuan terbaik akan 
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diaplikasikan pada penelitian tahap II. Penelitian tahap II adalah aplikasi gelatin 

sebagai bahan tambah pengenyal pada pembuatan surimi yang dibandingkan 

dengan gelatin komersial menggunakan uji T sebagai acuan. 

A = Surimi dengan penambahan gelatin komersil 5% 

B = Surimi dengan penambahan gelatin terbaik 5% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Ekstraksi Gelatin  

Proses ekstraksi gelatin dari tulang ikan bandeng diawali dengan mencuci 

tulang ikan dan membuang kotoran yang menempel. Tulang ikan kemudian direbus 

dengan suhu 90oC selama 15 menit untuk memisahkan daging dari tulang. Tulang 

ikan yang telah bersih (80 g) direndam dalam 480 ml larutan HCl 5% dengan 

perbandingan tulang dan pelarut 1:6 selama 24 jam. Tulang ikan dicuci dengan air 

mengalir sampai pH 7 dan cucian terakhir menggunakan aquades dan melakukan 

ekstraksi dengan pelarut aquades dengan perbandingan 1:3 dengan variasi suhu 

60°C, 70°C dan 80°C, hasil ekstraksi disebut ossein. Selanjunya dilakukan 

penyaringan untuk memisahkan ossein dan palarut. Ossein kemudian dikeringkan 

dengan oven padasuhu 50oC selama 24 jam menggunakan loyang, hasil 

pengeringan adalah gelatin kasar. Gelatin kasar dihaluskan menggunakan blender. 

Tahap terakhir adalah melakukan analisa gelatin terhadap kadar protein, kadar abu, 

kadar air, rendemen, pH, viskositas dan warna. Secara singkat metode ekstraksi 

gelatin dapat dilihat pada Gambar 4 halaman 26. 

3.4.2 Pembuatan Surimi 

Proses awal pembuatan surimi adalah membersihkan ikan bandeng, 

melakukan fillet, melakukan pemotongan dan pelumatan daging ikan. Kemudian 
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mencuci daging ikan dengan air mengalir 25°C sampai warna menjadi putih dan 

pencucian terakhir daging ikan dengan air dingin 4°C selama 4 menit. Air diperas 

dengan menggunakan kain saring sampai daging ikan menjadi gumpalan padat 

kemudian menambahkan gelatin dan sukrosa 4% sebagai chryoprotectant yang 

telah dilarutkan dengan konsentrasi yang berbeda pada daging ikan lumat. 

Pengemasan dilakukan dengan memasukan daging ikan lumat dalam plastik HDPE. 

Tahap terakhir membekukan daging ikan lumat dalam freezer dengan suhu 4° 

sampai -4° C selama 24 jam. Melakukan analisa pada surimi dengan parameter: 

kadar abu, kadar protein, kadar lemak, tekstur dan organoleptik. Secara singkat 

metode ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 5 halaman 27. 

3.5 Prosedur Analisa Parameter Penelitian  

3.5.1 Analisa Kadar Protein Metode Kjedhal (AOAC, 2005) 

1. Menimbang gelatin sebanyak 0,2 g dan memasukan kedalam labu kjedhal. 

2.  Menambahkan katalis Na2SO4-HgO (20:1) sebanyak 1 spatula dan 2 ml 

H2SO4 98%. 

3.  Mendekstruksi dalam lemari asam sampai jernih. 

4.  Menambahkan 15 ml aquades dan 10 ml larutan NaOH 50%. 

5.  Mendestilasi dan menampung hasil destilasi pada Erlenmeyer 100 ml yang 

sudah ditambahkan 15 ml larutan asam borat. 

6.  Melakukan titrasi dengan HCl 0,02N 

7.  Melakukan perhitungan dengan rumus: 

 Total N (%) = (ml HCl x N HCl)   x  14,008 x 100  

            Berat bahan x 1000 

Kadar pritein (%) = %N x factor konfersi 
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3.5.2 Kadar Air Metode Pengeringan dengan Menggunakan Oven (SNI 01-

2891-1992) 

1.  Menimbang gelatin sebanyak 2 gram dalam botol timbangan porselen yang 

sudah diketahui beratnya.  

2.  Mengeringkan sampel dalam oven dengan suhu 100-105 ºC selama 6 jam. 

3.  Mendinginkan sampel dalam desikator selama 15 menit. 

4.  Menimbang sampel sebagai bobot sampel akhir (C). 

5.  Menghitung kadar air sampel menggunakan rumus: 

Kadar Air (%) = 
B-C

B-A
 × 100% 

Keterangan: 

A: berat botol kosong (g) 

B: berat botol dan sampel awal (g) 

C: berat botol dan sampel akhir (g) 

3.5.3 Kadar Abu Metode Pengeringan Menggunakan Tanur (Sudarmadji, 

1997) 

1.  Menimbang gelatin sebanyak 2 gram dalam krus porselen yang sudah 

diketahui beratnya. 

2.  Mengeringkan dalam muffle dengan suhu 600 ºC selama 3 jam sampai semua 

sample berubah warna menjadi abu-abu. 

5.  Mendinginkan cawan hingga suhu ± 120 ºC, lalu memasukannya dalam 

desikator. 

6.  Menimbang cawan dan abu hingga mendapatkan berat konstan. 

7.  Melakukan perhitungan kadar abu menggunakan rumus: 

Kadar Abu (%)  = 
C- A

B-A
 × 100% 
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Keterangan: 

A: berat cawan kosong (g) 

B: berat cawan dan sampel awal (g) 

C: berat cawan dan sampel akhir (g) 

3.5.4 Randemen (Sudarmaji dkk., 1997) 

1.  Menimbang berat tulang ikan bandeng setalah direbus. 

2.   Menimbang berat akhir tepung gelatin. 

3.  Menghitung rendemen dengan rumus: 

 Randemen (100%) =          x 100%  

3.5.5 Pengujian Viskositas (Tajwir, 2007) 

1.  Melarutkan 5 g gelatin dalam 75 ml aquades. 

2.  Meletakan gelatin kedalam backer glass 250 ml. 

3.  Memasang spindel no. 1 pada viscometer. 

4.  Meletakkan sampel pada penyangga hingga menutupi setengah bagian jarum 

spindle. 

5.  Manyalakan alat sampai spindle berputar dan tunggu sampai menunjukkan 

angka yang konstan. 

3.5.6 Pengujian Derajat Keasaman (pH) (Ferdiana, 2016) 

1.  Menimbang gelatin sebanyak 0,2 g. 

2.  Mendispersikan kedalam 20 ml aquades dengan suhu 80°C. 

3.  Menghomogenkan gelatin dengan magnetic stirrer. 

4.  Mengukur derajat keasaman dengan pH meter.  

3.5.7 Pengujian Warna (Hutching, 2007) 

Tahapan analisis warna menggunakan colour reader adalah sebagai berikut: 

berat tepung gelatin 

berat tulang ikan 
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1. Meletakkan bahan pada permukaan yang datar. 

2. Mengarahkan lensa pembaca warna ke bahan. 

3. Menekan tombol untuk membaca warna. 

4. Melihat hasil warna yang terbaca pada layar dan mencatat nilai intensitas 

warna, dengan nilai L yang berarti kecerahan (lightness), a+ merah dan a- 

hijau, serta nilai b+ yang berarti kuning dan b- biru dengan skala 1-100. 

3.5.8 Analisa Kadar Lemak Metode Soxhlet (SNI 01-2891-1992) 

1. Membuat timbel dengan ukuran yang disesuaikan dengan soxhlet. 

2. Menimbang 2gram gelatin dan memasukkan ke dalam tabung reaksi soxhlet 

dalam timbel. 

3. Memanaskan labu lemak dalam oven 50oC selama 15 menit dan 

mendinginkan dalam desikator. 

4. Memasang tabung reaksi pada kondensor dan memasang labu lemak yang 

berisi pelarut petroleum eter 10 ml. 

5. Mengalirkan air pada pendingin balik melalui kondensor. 

6. Memasang dan menyalakan waterbath dan alat destilasi soxhlet selama 3 jam. 

7. Setelah mendapatkan cairan ekstraktant lalu dikeringkan dan dipanaskan di 

dalam oven dengan suhu 100oC dalam waktu ±15 menit sampai mendapat 

residu (lemak). 

8. Mendinginkan labu yang telah dipanaskan dalam oven. 

9. Menimbang labu yang telah didinginkan dalam desikator. 

10. Menghitung kadar lemak dengan rumus: 

Kadar Lemak (%) = berat labu lemak (akhir-awal) x 100% 

     berat bahan 
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3.5.9 Pengujian Tekstur (Lukman, 2009) 

Analisa tekstur menggunakan alat Texture Analyzer adalah sebagai berikut: 

1. Memasang jig pada lubang alat Texture Analyzer. 

2. Menyalakan alat Texture Analyzer dan mengkalibrasi alat melalui program 

trapesium X. 

3. Melakukan scanning jarak dan gaya pada sampel. 

4. Mengatur jarak penetrasi sampel setinggi 1,5 mm/s dan penekanan dilakukan 

sebanyak satu kali. 

5. Menguji sampel dengan mencatat nilai hardness serta energi yang terbaca 

pada alat. 

3.5.10 Pengujian Organoleptik (Soekarno, 2008) 

Uji organoleptik dilakukan melalui uji segitiga (triangle test). Sejumlah 

contoh disajikan bersama dengan pembanding. Sifat mutu surimi yang meliputi 

aroma dan kenampakan diuji kesukaan oleh panelis, sedangkan untuk uji lipat 

dilakukan dengan memberikan nilai surimi berdasarkan kemudahan untuk dilipat. 

Pengujian dilakukan dengan memberikan surimi yang masing-masing telah 

terdapat kode yang berbeda kepada 20 panelis tidak terlatih. Kemudian meminta 

panelis memberikan penilaian terhadap surimi sesuai dengan skala hedonik yang 

tercantum. Pengujian menggunakan uji skala hedonik terdiri atas 4 nilai dan 4 

pertanyaan seperti yang tercantum pada Tabel 4. 

Tabel 4. Skor Organoleptik 

Nilai Aroma Uji Lipat Kenampakan 

1 Sangat Amis Tidak Mudah Dilipat Tidak  menarik 

2 Amis Cukup Mudah Dilipat Cukup menarik 

3 Cukup Amis Mudah Dilipat Menarik 

4 Tidak Amis Sangat Mudah Dilipat Sangat Menarik 
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3.6 Analisis Data 

 Analisis data hasil penelitian tahap pertama yaitu ekstraksi gelatin dari tulang 

ikan bandeng menggunakan uji sidik ragam (Annova) metode tersarang (nested) 

dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Penentuan perlakuan 

terbaik menggunakan uji modus membandingkan parameter penelitian dengan SNI. 

Hasil dari perlakuan terbaik akan dibandingkan dengan perlakuan control pasar 

menggunakan metode uji t (T test) untuk mengetahui perbedaan dari perlakuan 

terbaik dengan kontrol.  
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* Perlakuan suhu 60oC, 70oC, dan 80oC 

Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan Gelatin (Vaqdhilah, 2016, 

termodifikasi). 
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Pelumatan 

 

Pencucian 

 

Pemotongan 

 

fillet 

 

Ikan Segar 

Daging Ikan 

Pencucian  

 

Penyaringan 

 

Penambahan gelatin* 

dan sukrosa 4% 

 

Daging ikan lumat 

Surimi  

Gambar 5. Diagram Alir Proses Pengolahan Surimi (Agustin, 2012) 
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