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BAB 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, talenan, kainsaring, oven, gelas ukur,

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

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan

Batasan variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu

kosentrasi asam asetat, sedangkan variabel terikat terdiri dari kadar lemak dan pH.

3.3.1. Kadar Lemak

Kadar lemak gelatin adalah moleku lemak yang terkandung di dalam gelatin

dan merupakan salah satu parameter penting dalam standar mutu gelatin. Lemak

berhubungan dengan mutu karena kerusakan lemak dapat menurunkan nilai gizi

serta menyebabkan penyimpangan rasa dan bau. Gelatin yang bermutu tinggi

diharapkan memiliki kandungan lemak yang rendah bahkan diharapkan tidak

mengandung lemak (deMan 1997).

Gelatin sebanyak 2 gr ditimbang dan dibungkus dengan kertas saring lalu

ditutup dengan kapas bebas lemak dan dimasukkan ke dalam labu lemak. Setelah
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itu diletakkan ke dalam alat ekstraksi soxhlet, dengan posisi alat kondensor berada

di atas dan labu lemak di bawahnya. Petroleum benzene ditambahkan ke dalam

labu lemak kemudian dilakukan ekstraksi selama ± 6 jam pada suhu 40 °C hingga

pelarut yang turun kembali ke labu lemak menjadi jernih. Pelarut yang ada di

dalam labu lemak didestilasi sehingga semua pelarut lemak menguap. Selanjutnya

labu lemak hasil ekstraksi dikeringkan dalam oven pada suhu 105 °C. Setelah itu

labu didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Penentuan kadar lemak

menggunakan rumus:(AOAC 1995)

(berat labu akhir – berat labu awal)

Kadar lemak =    ____________________________    x 100%

Berat sampel

3.3.2. Kadar pH

Nilai pH gelatin adalah derajat keasaman gelatin yang merupakan salah

satu parameter penting dalam standar mutu gelatin. Pengukuran pH dilakukan

dengan menggunakan pH meter. Alat pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan

buffer untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran pH gelatin. Pengukuran dilakukan

dengan mencelupkan elektroda pH meter kedalam 10 ml sampel (AOAC,1995).

3.4. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan secara percobaan dengan rancangan acak lengkap

(RAL) dengan perlakuan perendaman asam asetat konsentrasi berbeda. Variabel

yang diukur kadar lemak dan pH.

3.4.1. Perlakuan

Perlakuan dalam penelitian ini adalah perendaman dengan asam asetat.

Konsentrasi asam asetat di dperoleh 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).
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V1

Konsentrasi asam = X 100%

V2

Rumus pengenceran :(AOAC 1995)

Keterangan : V1 = Konsentrasi akhir

V2 = Volume larutan

3.5. Metode Analisis Data

Data kadar lemak dan nilai pH yang diperoleh dianalisis menggunakan

ANAVA. Apabila terdapat perbedaan nyata antar perlakuan, dilanjutkan dengan

uji DUNCAN.

3.6. Pelaksanaan

3.6.1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. mempersiapkan kulit kelinci sebagai bahan utama dalam proses pembuatan

gelatin

2. mempersiapkan seluruh alat – alat yang akan di gunakan dalam uji kadar

lemak dan pH gelatin kulit kelinci

3.6.2. Pelaksaan Penelitian

Kulit yang diperoleh ditimbang beratnya dan kemudian perendaman kapur

2% dan buang bulu, lemak serta sisa kotoran, selanjutnya kulit di potong dengan

ukuran 2 x 4 cm, Direndam as asetat 2 %, 3%, 4 % dan 5 %% selama 48 jam suhu

5° C, selanjutnya kulit diekstrak kemudian di saring dengan menggunakan kain

saring kemudian pengeringan dengan oven suhu 50 °C selama 48 jam dan

penepungan gelatin.
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Uji kualitas gelatin: lemak dan pH

Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

Kulit Kelinci

Perendaman kapur 2 % dari berat kulit

Buang Bulu, lemak, sisa kotoran dan dicuci aquades

Kulit di potong kecil kecil ukuran 2 X 4 cm

Direndam as 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

Pengeringan dengan oven, suhu 50 ºC selama 48 jam

Disaring dengan kain saringan

Penepungan gelatin


