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III. MATERI DAN METODE 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2016. 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah 6 pasar resmi yang ada di Kota 

Pekanbaru, sedangkan pengujian deteksi boraks dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Pasca Panen Fakultas Pertanian dan Peternakan  Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosis, bakso, 

nugget, dan kunyit (Curcuma domestica Val.) 

3.2.2. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Tooth pick (tusuk gigi), 

pisau, talenan, baskom, parutan, dan peralatan dapur lainnya. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang luas (Sugiyono 2005), 

dan metode kualitatif (Herdiansyah, 2010)  yaitu suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah 

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 

peneliti dengan fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan adalah data 

primer,  yaitu data yang diperoleh melalui pengambilan sampel di lapangan dan 
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penelitian laboratorium berupa pendeteksian positif atau negatif kandungan 

boraks pada sosis, bakso dan nugget. 

 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Menurut Putri (2011) yang dimodifikasi, uji warna dari senyawa, kurkumin 

kunyit pada pengujian boraks dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

a. Diambil beberapa potong kunyit ukuran sedang kemudian dicuci bersih 

b. Kemudian kunyit ditumbuk atau diparut dan selanjutnya disaring sehingga 

menghasilkan cairan kunyit berwarna kuning. 

c. Selanjutnya, dicelupkan tooth pick (tusuk gigi) ke dalam cairan kunyit 

tersebut dan dikeringkan. 

d. Tooth pick (tusuk gigi) yang telah dikeringkan disebut dengan Tester Kit of 

Borax. 

3.4.1. Pengambilan Sampel Sosis, Bakso dan Nugget 

Cara pengambilan sampel dilakukan secara acak yaitu 30% dari keseluruhan 

pedagang pada masing-masing pasar. Jumlah pasar dan sampel tiap pasar terlihat 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Nama Pasar dan Jumlah Sampel 

No Nama Pasar 
Jumlah Pedagang (Orang) 

Sosis Bakso Nugget 

1 Agus Salim 1 6 2 

2 Cik Puan 2 8 2 

3 Labuh Baru 1 4 1 

4 Lima Puluh 1 4 2 

5 Rumbai 2 6 2 

6 Simpang Baru 1 6 1 

       Jumlah  8 34 10 

 

Berdasarkan hasil survei terkumpul 8 pedagang Sosis, 34 pedagang Bakso 

dan 10 pedagang Nugget. Setiap pedagang diambil 5 sampel bahan, sehingga 
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terkumpul 52 pedagang. Setiap pedagang diambil 5 sampel untuk dianalisis, 

sehingga jumlah sampel berjumlah 260 sampel. Sampel dimasukkan ke dalam 

kontainer yang telah disediakan, selanjutnya dibawa ke laboratorium dan 

dilakukan uji boraks. 

 

3.4.2. Pengukuran Uji Boraks (Kuntoro, 2015) 

Prosedur uji deteksi boraks adalah sebagai berikut:  

a. Disediakan tester kit of borax yang sudah mendapatkan perlakuan 

perendaman dalam ekstrak kurkumin (berwarna kuning jingga) 

b. Dipersiapkan  sampel sosis, bakso dan nugget yang akan diamati  

c. Selanjutnya ditusukkan tester kit of borax pada sampel sosis, bakso dan 

nugget lalu dibiarkan 1-3 menit 

d. Setelah 3 menit lalu dicabut tester kit of borax tersebut kemudian diamati 

perubahan warna yang terjadi pada tester kit of borax. Apabila tester kit of 

borax yang semula berwarna kuning jingga, berubah menjadi merah bata 

maka sampel tersebut positif mengandung boraks dan jika warnanya tetap 

maka sampel tersebut negatif mengandung boraks.    

 

3.5. Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif  kuantitatif, yaitu dihitung 

jumlah sampel yang terdeteksi mengandung boraks kemudian dibandingkan 

dengan literatur terkait. 

 

 

 


