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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi pangan 

(ITP), Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang, 

Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Agustus 2017. 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan 

 Bahan baku yang digunakan adalah tepung tapioka (Rose Brand), rumput 

laut (Eucheuma cottoni) kering, sawi (Brassica rapa P), ikan tuna (Thunnus 

albacares), telur ayam, bawang merah, bawang putih, garam, bumbu penyedap 

bakso diperoleh dari pasar tradisional Merjosari Malang. Bahan-bahan kimia yang 

digunakan untuk proses analisa secara kimia: petrolium benzen, katalisator 

(Na2SO4-HgO),H2SO4, NaOH 50%,  aquades, larutan asam borat,HC1 0,02, N, 

NaOH, 0,313 N, K2SO4, alkohol 95%, alkohol 10%, HC1 25%, NaOH 45%. 

3.2.2 Alat 

 Alat-alat yang dibutuhkan meliputi: pisau, baskom, layang, sendok, 

blender, panci, kompor, serta alat-alat lain di laboratorium yang digunakan untuk 

analisis kimia oven (WTC binder), tanur (Vurnace 48000), vortex, desikator, 

cawan porselin, labu kjeldahl, erlenmeyer, cawan petri, pemanas listrik, gelas 

piala, gelas ukur, pipet, volumetrik, waterbath (Digital Termostat), pendingin 

balik, soklet, glass wear, timbangan analitik (pioner), desikator, kertas saring, 

color reader (konica Minolta), pnetrometer (koehler). 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Faktorial dengan tiga kali ulangan. Adapun faktor yang dicobakan adalah 

penambahan ekstrak sawi hijau dan komposisi bubur rumput laut dan tepung 

tapioka. 

Faktor pertama adalah penambahan sawi hijau dan air: 

S1: Sawi 50 g: Air 150 ml = 25% : 75% : B/V 

S2: Sawi 100 g: Air 100 ml = 50% : 50% : B/V 

Faktor kedua adalah komposisi bubur rumput laut dan tepung tapioka: 

Perlakuan Bubur rumput laut (%) Tepung tapioka (%) 

R1 0 % 20 % 

R2 5 % 15 % 

R3 10 % 10 % 

R4 15 % 5 % 

R5 20 % 0 % 

Kombinasi kedua perlakuan sebagai berikut: 

Perlakuan R1 R2 R3 R4 R5 

S1 S1R1 S1R2 S1R3 S1R4 S1R5 

S2 S2R1 S2R2 S2R3 S2R4 S2R5 
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3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Proses Pembuatan Ekstrak Sawi Hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Sawi Hijau 

3.4.2 Proses Pembuatan Bubur Rumput Laut 

 Proses pembuatan bubur rumput laut diawali dengan perendaman rumput 

laut kering selama 2 hari 3 malam, selama 6 jam sekali diganti air bersih selama 2 

hari rumput laut ditambahkan dengan air kapur 20%, rumput laut di cuci, 

kemudian diblender. 

Ampas Pemisahan sari 

Penggilingan 

Penerisan selama 1-2 menit 

Air kotor Air Pencucian 

Sawi 

(50 g, 100 g) 

Ekstrak Sawi 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Bubur Rumput Laut 

3.4.3 Proses Pembuatan Bakso 

 Setelah mendapatkan ekstrak sawi hijau selanjutnya adalah proses 

pembuatan bubur rumput laut. 

 Ikan tuna dibersihkan, dan dilakukan pemisahan daging dari tulang-tulang 

dengan cara menyayat dari punggung hingga terbelah dua. Ikan tuna dicincang 

kecil-kecil sebanyak 75%, lalu dihancurkan menggunakan blender sampai halus 

dan ditambahkan ekstrak sawi hijau S1: 11,5 ml dan ekstrak sawi hijau dengan 

S2: 25 ml, ikan halus dicampur dengan bubur rumput laut dan tepung tapioka 

(R1,R2,R3,R4,R5) dengan cara sedikit demi sedikit, bumbu dicampurkan 

sebanyak 5% yang dibeli dari pasar tradisional seperti Royco, Ladaku, dan Leja-

leja. 
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Tabel Formulasi 

Perlakuan          Bubur RL (g)      TP.Tapioka (g)       Ikan Tuna (g)  B. Pengisi (g) 

R1                         0 g                       10 g                       37,5 g                   2,5 g 

R2                       2,5 g                      7,5 g                      37,5 g                   2,5 g 

R3                        5 g                         5 g                        37,5 g                   2,5 g 

R4                       7,5 g                      2,5 g                      37,5 g                   2,5 g 

R5                       10 g                         0 g                       37,5 g                   2,5 g 

 

Selanjutnya adonan dibentuk dengan tangan, adonan direbus dalam air 

yang mendidih selam 10-15 menit. Bakso yang matang akan mengapung dan 

diinginkan pada suhu ruang (Kurniawan, 2011). Diagram alir disajikan pada 

gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Bakso 
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Bubur rumput 

laut* (10%, 

20%, 30% , 

40%, 50%), 

ikan tuna, 

bumbu– bumbu 

Es ekstrak 

bayam hijau 

*(25%, 50%) 

 

Dihaluskan 

Ikan Tuna 

75% 

Direbus 10 menit didalam air mendidih 

Analisa kimia, fisik dan 
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3.4.4 Parameter Pengamatan 

 Parameter pengamatan yang akan dilakukan terdiri dari 3 jenis, yaitu uji 

fisik meliputi pnetrometer, colour reader, kimia meliputi kadar air, kadar protein, 

kadar abu, kadar lemak, karbohidrat, dan uji organoleptik. 

3.4.4.1 Pengamatan Sifat Fisik 

1. Kekerasan menggunakan penetrometer (Sudarmadji dkk, 1997) 

a) Bakso di potong dengan bentuk kubus dengan ukuran yang sama 3x3 cm 

b) Posisi jarum penetrometer ditempatkan pada angka nol dan mengatur 

posisi jarum dengan bahan, usahakan jarum tidak menusuk bahan tapi 

menyentuh. 

c) Beban yang digunakan (100 gram) dan tekan sekrup penahan jarum 

dengan waktu 3 detik maka jarum akan menusuk bahan. 

d) Dilihat angka yang ditunjukan skala. Diulang tiga kali dengan sisi yang 

berbeda. 

e) Dihitung hasil dengan digalikan hasil rata-rata dengan skala 1/10. 

2. Warna atau kecerahan menggunakan colour reader (Yuwono dan Susanto, 

2001). 

a) Alat kolorider dinyalakan lalu melapisi bahan atau bakso yang akan di 

ukur warnanya dengan plastik bening. 

b) Ditekan tombol pengukur pada colour reader maka akan keluar warna 

yang terukur. 

  



28 

 

 
 

3.4.4.2 Pengamatan Sifat Kimia 

1. Analisa Kadar Air Metode Oven (Sudarmadji dkk, 1997) 

     Cara kerja analisa kadar air adalah sebagai berikut: 

a) Bahan ditimbang sebanyak 1-2 gram dalam botol timbangan yang telah 

diketahui beratnya. 

b) Dikeringkan dalam oven suhu 10-100ºC selama 3-5 jam. 

c) Didinginkan dalam desikator dan ditimbang. 

d) Dipanaskan lagi dalam oven selam 30 menit dan dinginkan dalam 

desikator lalu ditimbang. 

e) Diulang sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut 

kurang dari0,2 mg), dan dapat di hitung dengan menggunakan rumus. 

Kadar Air (%)= 100% x 
awalbahan berat 

akhir berat - awalberat 
 

2. Penentuan Kadar Protein Metode Kjedal (Sudarmajdi dkk, 1997) 

       Cara kerja analisa kadar protein adalah sebagai berikut: 

a) Bahan ditimbang 0,1 gram kemudian ditambahakan 1 spatula katalisator 

(K2SO4:HgO 20:1). 

b) Didekstruksi dalam lemari asam sampai jernih. 

c) Ditambahkan 15 ml aquades dalam labu kjeldahl NaOH 50% sebanyak 10 

ml dan didestilasi. 

d) Hasil destilasi ditmpung dalam Erlenmeyer yang diisi dengan 10 ml 

larutan asam borat dan telah ditambahkan indikator metil merah sampai 

asam borat berubah warna menjadi hijau mudah. 
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e) Hasil destilasi dititrasi dengan larutan HCL 0,02 N sampai berubah 

menjadi warna ungu. 

f) Perhitungan % N: (ml HCl x N HC1) x 100% x 14,008 

 gr contoh x 1000 

%Protein    :%N x Faktor 

3. Analisa Lemak Metode Soxhlet (Sudarmajdi dkk, 1997) 

        Cara kerja analisa kadar lemak adalah sebagai berikut: 

a) Sampel ditimbang 2 gram dan dimasukkan kedalam imble yang dibuat dari 

kertas kering. 

b) Labu lemak berisi pelarut dipasang pada soxhlet dan dihubungkan dengan 

pendingin balik. 

c) Diektraksi 2 jam, labu lemak diambil dan pelarut diuapkan didalam oven 

suhu 110ºC. 

d) Berat residu dalam botol lemak dinyatakan sebagai berat lemak atau 

minnyak. 

 

% Kadar lemak = berat akhir – berat botol kosong x 100 

Berat bahan 

4. Analisa Kadar Abu Metode Pengabuan Kering (Sudarmajdi dkk, 1997) 

       Cara kerja analisa kadar abu adalah sebagai berikut: 

a) Bahan dihaluskan dan bahan ditimbang 2 gram pada kurs porselen yang 

telah diketahui beratnya. 

b) Dikeringkan dalam muffle pada suhu 500-600 ºC selama 3-5 jam. 
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c) Muffle dimatikan dan ditunggu sampai dingin, dipanaskan di dalam oven

selama 15 menit.

d) Dinginkan dalam eksikator dan ditimbang berat akhir.

e) Kadar  Abu dihitung dengan rumus:

 Kadar Abu (%)= 100% x 
awalbahan berat 

 kosongcawan berat -akhir berat 

3.4.4.3 Organoleptik 

Uji organolep tik merupakan analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi 

dengan menggunakan panel yang bertindak sebagai instrumen atau alat. Alat ini 

terdiri dari orang atau kelompok orang yang disebut panel yang bertugas menilai 

sifat atau mutu produk berdasarkan kesan subjektif. Uji organoleptik dilakukan 

menggunakan metode hedonik dengfan skalam1 (sangat tidak suka) sampai 5 

(sangat suka). Pengujian dilakukan terhadap 15 orang. Panelis diminta 

menyatakan penilaian terhadap kekenyalan, aroma, dan rasa tanpa 

membandingkan satu sama lain pada kertas format yang telah disediakan 

(Soekarno, 1990 dalam Putri 2009). 

Tabel 5. Skor dan parameter untuk uji organoleptik. 

Skor Rasa Kekenyalan 

1 Sangat enak Sangt kenyal 

2 Enak Kenyal 

3 Agak enak Agak kenyal 

4 Tidak enak Tidak kenyal 

5 Sangat tidak enak Sangat tidak kenyal 

Sumber : Tiven (2011). 


