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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2017. Proses 

penyamakan kulit ceker ayam dilakukan di Jl. Garuda Sakti Km. 1 Gg. Sepakat 

RT. 06 RW. 07 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan, Panam, Pekanbaru. Uji kualitas 

fisik kulit dilakukan di Laboratorium Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 

(BBKKP) Yogyakarta. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan 

 Bahan utama yang digunakan adalah kulit ceker ayam yang berasal dari 

Rumah Potong Ayam (RPA) di Panam Pekanbaru sebanyak 60 lembar serta bahan 

penyamak nabati berupa ekstrak kulit buah rambutan dan mimosa. Bahan 

pembantu dalam proses penyamakan meliputi air bersih, kapur, natrium sulfida, 

amonium sulfat, asam sulfat, teepol, oropon, garam dapur, asam oksalat, asam 

formiat, krom (kromosal B), mimosa, natrium bikarbonat, natrium formiat, cat 

dasar, minyak sulfat, ekstrak kulit buah rambutan dan anti jamur. 

3.2.2. Alat 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ember kecil, tongkat 

pengaduk berbahan kayu, alat pengaduk, tang, pisau, botol kaca, kertas saring dan 

timbangan digital. Alat-alat untuk analisis diantaranya: penggaris, cutter, alat 

pengukur ketebalan, mesin uji tarik dan uji sobek. 
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3.3. Metode Penelitian 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan, setiap perlakuan 

menggunakan 4 ulangan sehingga penelitian terdiri dari 20 unit percobaan. 

Berikut merupakan rancangan perlakuan yang digunakan dalam penelitian : 

P0 = Krom 100%, mimosa 0%, dan ekstrak kulit buah rambutan 0% 

P1 = Krom 70%, mimosa 20%, dan ekstrak kulit buah rambutan 10%  

P2 = Krom 60%, mimosa 20%, dan ekstrak kulit buah rambutan 20%  

P3 = Krom 50%, mimosa 20%, dan ekstrak kulit buah rambutan 30% 

P4 = Krom 0%, mimosa 20%, dan ekstrak kulit buah rambutan 80% 

 Level Krom dan persentase Mimosa yang digunakan berdasarkan (Wijaya, 

2014). 

3.4. Peubah yang Diukur 

 Peubah yang diukur adalah: 

1. Kekuatan Tarik (SNI 06-1795-1990) 

2. Kemuluran (SNI 06-1795-1990) 

3. Kekuatan Sobek (SNI 06-1794-1990) 

4. Pengujian Kandungan Krom (SNI 6989.17:2009) 

3.5. Prosedur Penelitian 

 Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi pembuatan ekstrak kulit buah 

rambutan, pengulitan  kaki ayam (Purnomo, 1992), dan proses penyamakan ceker 

ayam (Purnomo, 1992). 
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3.5.1. Persiapan Materi Penelitian 

1. Bahan Ekstrak Kulit Buah Rambutan (Modifikasi Nugraha, 1991) 

 Ekstrak kulit buah rambutan diperoleh dengan cara kulit buah 

rambutan segar dipotong kecil lalu di keringkan dengan menggunakan 

oven pada suhu 50
0
C selama 1-2 hari hingga kering. Kulit buah rambutan 

dihaluskan menjadi serbuk, kemudian ditimbang sebanyak 3g dan 

diekstraksi dengan pelarut air. Perbandingan volume serbuk dengan 

pelarut 1:5. Ekstraksi dilakukan pada suhu 70
0
C dengan waktu ekstraksi 

selama 3 jam. Setelah itu larutan tanin dipisahkan dari ampasnya dengan 

cara disaring menggunakan kertas saring. 

2. Pengulitan Ceker Ayam (Purnomo, 1992) 

 Proses pengulitan diawali dengan pencucian ceker ayam hingga 

bersih tanpa dilakukan pembuangan sisik. Tiga jari ceker dipotong tepat 

pada pangkal jari dan disisakan hanya jari tengah (yang paling panjang). 

Kulit kaki bagian belakang diiris dengan pisau dari bonggol atas hingga 

pangkal jari yang paling panjang. Kulit bagian bonggol dikelupas sekitar 2 

cm ke bawah lalu dijepit dengan mengunakan tang, tulang bagian bonggol 

juga dijepit dengan menggunakan tang. Masing-masing tang dipegang 

dengan tangan yang berbeda, kemudian secara berlawanan arah ditarik 

secepatnya hingga kulit pada ujung jari ikut terkelupas. Daging yang ikut 

bersama kulit dibuang dengan menggunakan pisau. 

3.5.2. Prosedur Penelitian 

 Proses penyamakan kulit kaki ayam dalam penelitian ini dilakukan sesuai 

Purnomo (1992) dengan dimodifikasi pada tahap penyamakan (tanning). Bahan 
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penyamak dibedakan setiap perlakuan, yaitu bahan penyamak mineral (krom) dan 

bahan penyamak nabati (mimosa dan ekstrak kulit buah rambutan). Perlakuan 

pertama adalah menggunakan 100% krom, 0% mimosa dan 0% ekstrak kulit buah 

rambutan. Perlakuan kedua adalah kombinasi bahan penyamak dengan 70% krom, 

20% mimosa dan 10% ekstrak kulit buah rambutan. Perlakuan ketiga adalah 

kombinasi bahan penyamak dengan 60% krom, 20% mimosa dan 20% ekstrak 

kulit buah rambutan. Perlakuan keempat adalah kombinasi bahan penyamak 

dengan 50% krom, 20% mimosa dan 30% ekstrak kulit buah rambutan. Perlakuan 

kelima adalah kombinasi bahan penyamak dengan 0% krom, 20% mimosa dan 

80% ekstrak kulit buah rambutan. Setiap perlakuan dilakukan pengulangan 

sebanyak 4 kali. Persentase setiap kombinasi bahan penyamak dihitung dari bobot 

krom awal yaitu 8% dari bobot bloten (kulit ceker yang sudah melewati tahap 

pembuangan sisik dan daging). 

1. Pra Penyamakan 

1) Pencucian. Kulit ceker ayam dicuci hingga bersih sehingga tidak 

ada kotoran yang melekat pada kulit. 

2) Penimbangan. Kulit ditimbang dan hasil penimbangan digunakan 

sebagai dasar perhitungan persentase bahan kimia pada proses 

perendaman dan pengapuran. 

3) Perendaman. Proses perendaman bertujuan untuk 

mengembalikan kandungan air yang hilang selama proses 

pengulitan dan pengangkutan, serta membersihkan kotoran yang 

menempel pada kulit. Proses perendaman dilakukan dengan 

menggunakan beberapa zat kimia, pada tahap ini bahan-bahan 
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yang digunakan yaitu 300% air, 2% natrium bikarbonat, 2% 

teepol. Kulit dimasukkan kedalam wadah, lalu ditambahkan air 

sebanyak 300%, bersamaan ditambahkan teepol dan natrium 

bikarbonat, kemudian diaduk selama 60 menit. Setelah selesai, 

cairan dibuang dan dilakukan pencucian dengan menggunakan air 

mengalir selama 30 menit. Untuk kulit yang sudah basah ditandai 

dengan kondisi kulit yang segar, apabila diangkat kulit terasa 

lemas dan tidak ada perlawanan dan pH berkisar 9-10. 

4) Pengapuran (Limming). Proses pengapuran bertujuan untuk 

melarutkan unsur atau komponen yang terdapat pada kulit yang 

tidak diperlukan dan dapat mengganggu proses penyamakan 

seperti lemak natural (alami), protein bukan serat, dan sakarida-

sakarida yang terdapat di antara serat (Purnomo 2002). Selain itu 

pengapuran dapat membengkakkan kulit agar sisa daging yang 

melekat pada kulit lebih mudah hilang (Purnomo 1991). 

Pengapuran diawali dengan melarutkan 1% natrium sulfida ke 

dalam air panas dengan perbandingan 1:10 diaduk. Larutan 

natrium sulfida tersebut dimasukkan ke dalam 80% air yang sudah 

disediakan dan diaduk hingga merata. Kapur ditambahkan 

sebanyak 1% dan diaduk hingga larut, kemudian kulit dimasukkan 

dan diaduk selama 30 menit, lalu didiamkan selama 1 jam. 

Pengadukan dilakukan kembali selama 30 menit, lalu kulit 

direndam selama 18 jam (semalaman). Seluruh kulit diusahakan 
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terendam dalam air dan pH cairan rata-rata 11-12, pada pagi 

harinya kulit dicuci dengan air mengalir hingga bersih. 

5) Pembuangan Sisik dan Daging. Setelah selesai pengapuran, kulit 

dibalik agar sisik yang ada di bagian telapak dan jari kaki dapat 

dihilangkan. Kulit bagian jari digunting hingga seluruh kulit kaki 

ayam menjadi lembaran. Sisik dihilangkan sampai bersih dengan 

cara diremas atau menggunakan sikat yang halus secara pelan-

pelan sampai seluruh sisik bersih. Setelah sisik terbuang bersih, 

kulit kaki ayam dibalik (bagian daging di atas dan bagian rajah di 

bawah serta menempel pada papan) kemudian sisa daging 

dibersihkan menggunakan pisau. Tujuan utama proses 

pembuangan sisik dilakukan untuk menghilangkan sisik yang 

masih melekat pada kulit, sebab sisik tersebut tidak diperlukan 

(Purnomo, 1992). Sedangkan pembuangan daging adalah 

menghilangkan sisa-sisa daging yang masih melekat pada kulit 

dan menghilangkan lapisan subkutis (lapisan antara daging dan 

kutis) agar tidak menghalangi masuknya zat penyamak selama 

proses penyamakan (Purnomo, 1992). 

6) Penimbangan. Kulit dicuci sampai bersih. Kulit ditimbang dan 

berat hasil penimbangan ini disebut “bloten” hasil penimbangan 

digunakan sebagai dasar perhitungan penggunaan bahan kimia 

untuk proses selanjutnya. 

7) Pembuangan Kapur (Deliming). Amonium sulfat (ZA) sebanyak 

3% dari bobot bloten dilarutkan ke dalam air 200% dari bobot 
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bloten dan diaduk hingga rata. Kulit dimasukkan ke dalam larutan 

tersebut dan diaduk selama 1 jam. Asam sulfat sebanyak 1% 

dilarutkan menggunakan air dengan perbandingan 1:10, lalu 

dimasukkan secara bertahap selama 3 kali dengan interval waktu 

15 menit. Kulit diaduk hingga 2 jam, lalu direndam selama 5-7 

jam, selanjutnya kulit dicuci dengan air mengalir selama 30 menit. 

Proses buang kapur bertujuan untuk menghilangkan sisa kapur 

yang tertinggal baik yang terikat pada serat kulit atau yang bebas, 

agar tidak bereaksi dengan bahan-bahan kimia yang akan 

digunakan dalam proses selanjutnya (Purnomo 2002). 

8) Pembuangan Lemak (Degreasing). Teepol sebanyak 0.5% 

dilarutkan dalam 100% air berdasarkan bobot bloten, setelah itu 

diaduk hingga larut dan merata. Kulit dimasukkan ke dalam 

larutan dan diaduk selama 20 menit. Setelah itu air dibuang dan 

dicuci dengan air mengalir sampai bersih. Proses ini dianggap 

cukup apabila pada kedua permukaan kulit (bagian rajah dan 

bagian daging) sudah tidak berminyak saat dipegang. 

9) Pengikisan Protein (Bating). Kulit dicuci hingga bersih dengan 

air mengalir. Oropon sebanyak 1% dimasukkan ke dalam wadah 

yang sudah berisi 100% air hangat (40°C) dan diaduk hingga larut. 

Kulit dimasukkan dan diaduk selama 2 jam, lalu direndam selama 

1 malam dalam larutan Oropon. Pagi hari air dibuang dan kulit 

dicuci dengan air mengalir sampai bersih. Proses pengikisan 

protein bertujuan untuk menghilangkan sebagian dari protein kulit 
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yang tidak terpakai seperti globular protein yang terdapat di antara 

serat kulit. Dengan demikian akan banyak ruang kosong di antara 

serat-serat kulit, sehingga kulit samakan menjadi lebih lunak dan 

lemas (Purnomo 1992). 

10) Pengasaman (Pickling). Garam sebanyak 10% dilarutkan dalam 

100% air berdasarkan bobot bloten, lalu kulit dimasukkan ke 

dalam larutan dan diaduk selama 15 menit. Asam formiat 0.75% 

dan asam sulfat 0.5% masing-masing diencerkan ke dalam air 

dengan perbandingan 1:10, kemudian dimasukkan secara bertahap 

selama 3 kali dengan interval waktu 15 menit dan diaduk selama 4 

jam. Proses pengasaman dianggap cukup bila pH kulit sudah 

mencapai 2.5–3.0. Pengasaman bertujuan untuk menyiapkan kulit 

dalam kondisi asam (pH 2.5-3.0). Hal ini dilakukan untuk 

menyesuaikan dengan zat penyamak krom yang mempunyai pH 

2.5-3.0 sehingga proses penyamakan dapat berjalan dengan lancar. 

2. Penyamakan (Kombinasi) 

Bahan penyamak dibedakan setiap perlakuan, yaitu bahan 

penyamak mineral (krom) dan bahan penyamak nabati (mimosa 

dan ekstrak kulit buah frambutan). Perlakuan pertama adalah 

menggunakan 100% krom, 0% mimosa dan 0% ekstrak kulit buah 

rambutan. Perlakuan kedua kombinasi bahan penyamak dengan 

70% krom, 20% mimosa dan 10% ekstrak kulit buah rambutan. 

Perlakuan ketiga adalah kombinasi bahan penyamak dengan 60% 

krom, 20% mimosa dan 20% ekstrak kulit buah rambutan. 
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Perlakuan keempat adalah kombinasi bahan penyamak dengan 

50% krom, 20% mimosa dan 30% ekstrak kulit buah rambutan. 

Perlakuan kelima 0% krom, 20% mimosa dan 80% ekstrak kulit 

buah rambutan. Perlakuan Setiap perlakuan dilakukan pengulangan 

sebanyak 4 kali. Persentase setiap kombinasi bahan penyamak 

dihitung dari bobot krom awal yaitu 8% dari bobot bloten (kulit 

ceker yang sudah melewati tahap pembuangan sisik dan daging). 

Cara penyamakan jenis kombinasi adalah krom, momosa dan 

ekstrak kulit buah rambutan (sesuai perlakuan) dicampurkan 

dengan 100% air dan kulit dimasukkan ke dalam cairan, lalu 

diaduk selama 4 jam terus-menerus. Tahap berikutnya yaitu 

penambahan 1% natrium bikarbonat yang sudah diencerkan 

dengan air dengan perbandingan 1:3. Penambahan natrium 

bikarbonat dibagi menjadi 3 kali dengan interval waktu 15 menit, 

lalu diaduk terus-menerus sampai kulit masak. Uji kemasakan kulit 

dilakukan setiap 1 jam setelah pemasukan natrium bikarbonat yang 

terakhir. Apabila sudah masak, kulit diangkat dari cairan tersebut 

dan diangin-anginkan selama satu malam. Kulit samak dinyatakan 

masak apabila kulit tersebut telah mengalami pengerutan bila 

dimasukkan ke dalam air mendidih selama 3-5 menit, uji 

kemasakan tersebut dinamakan Uji Air Mendidih (Boiling Test). 
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3. Pasca Penyamakan 

1) Netralisasi. Natrium formiat sebanyak 0,5% dimasukkan ke dalam 

200% air dan diaduk hingga rata. Kulit dimasukkan dan diaduk 

selama 45 menit, kemudian 1% natrium bikarbonat ditambahkan 

dan diaduk selama 1 jam. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan pH 

hingga mencapai 5.5. 

2) Penyamakan Ulang (Retanning). Mimosa sebanyak 4% 

dicampurkan dengan 100% air, lalu kulit dimasukkan dan diaduk 

selama 1 jam, kemudian tenambahkan 2% cat dasar yang sudah 

diencerkan menggunakan air panas dengan perbandingan 1:3 dan 

diaduk selama 1 jam. Minyak sulfat sebanyak 6% diencerkan 

menggunakan air panas dengan perbandingan 1:10 lalu 

dimasukkan dan diaduk selama 1.5 jam. Asam oksalat sebanyak 

1% diencerkan menggunakan air dengan perbandingan 1:10 

dimasukkan dan diaduk selama 1 jam. Asam Formiat sebanyak 

0,5% diencerkan menggunakan air dengan perbandingan 1:10 

dimasukkan bersama dengan anti jamur sebanyak 2%, kemudian 

diaduk hingga cairan sisa berwarna bening. 

3) Pengeringan. Kulit dikeringkan menggunakan suhu ruang (20-

25ᴼC) selama sekitar 6 jam dan tidak terkena langsung oleh sinar 

matahari. 

4) Pelemasan. Kulit yang sudah kering dilembabkan terlebih dahulu 

dengan kain basah selama sekitar 2 jam, lalu dilemaskan dengan 

digesekkan pada ujung benda tumpul. 
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5) Finishing. Setelah dilemaskan kulit digosok searah dengan arah 

jatuhnya sisik menggunakan dasar botol atau kulit kerang hingga 

halus dan mengkilap. Prosedur penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut ini. 

Pengulitan ceker ayam

Penimbangan

Perendaman

Pengapuran

Pembuangan sisik dan daging

Penimbangan (bloten)

Pembuangan kapur

Pembuangan lemak

Pengikisan protein

Pengasaman (pickling)

Pra penyamakan

A
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Gambar 3.1  Diagram Alur Proses Penyamakan Kulit Ceker Ayam Dengan 

Modifikasi Pada Tahap Penyamakan. 

Sumber      : Purnomo (1992). 
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3.6. Analisis Kualitas Fisik 

3.6.1. Pengujian Kekuatan Tarik (SNI 06-1795-1990)  

 Menurut SNI 06-1795-1990, uji kekuatan tarik diawali dengan 

pembuatan cuplikan kulit berukuran 11 x 3 cm menggunakan cutter. Kulit 

diukur ketebalannya di tiga tempat sepanjang Lo, dari tiga ketebalan 

tersebut diambil ukuran ketebalan terkecil. Tahap berikutnya yaitu 

pengukuran lebar kulit dengan ketelitian 0.01 mm di tiga bagian kulit 

sepanjang wilayah Lo, kemudian diambil ukuran lebar yang terkecil. 

Cuplikan kulit dipasang pada mesin penjepit, lalu dilakukan penarikan 

hingga kulit menjadi putus. 

 

Kekuatan Tarik = 
          

   
          

 Keterangan:  

F maksimum = beban maksimum yang dibutuhkan untuk menarik contoh 

kulit sampai putus  

 t  =  tebal contoh kulit  

 w  =  lebar contoh kulit  

 

3.6.2. Pengujian Kemuluran (SNI 06-1795-1990)  

 Menurut SNI 06-1795-1990, kekuatan regang diperoleh melalui 

perhitungan antara selisih panjang cuplikan akhir dan panjang cuplikan 

awal dibagi dengan panjang cuplikan awal yang selanjutnya dinyatakan 

dalam persen. 
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Kemuluran = 
     

  
 × 100% 

 Keterangan:  

 Li =  panjang contoh kulit setelah kulit ditarik sampai putus  

Lo = panjang contoh kulit mula-mula pada jarak antara 2 penjepit 

3.6.3. Pengujian Kekuatan Sobek (SNI 06-1794-1990)  

 Menurut SNI 06-1794-1990, uji kekuatan tarik diawali membuat 

cuplikan kulit dengan arah pemotongan sejajar dan tegak lurus dengan 

garis punggung, masing-masing 3 buah cuplikan. Cuplikan berukuran 10 x 

2 cm, kemudian membuat lobang X dengan diameter 0.2 cm yang berjarak 

2.5 cm dari E ke X, kemudian membuat irisan dari lobang X memanjang 

ke F sehingga cuplikan memanjang dan berbentuk lidah. Tebal cuplikan 

diukur pada tiga tempat dengan alat ukur tebal kulit. Diambil yang paling 

kecil dari ketiga ukuran tersebut. Hasil yang terkecil dinyatakan sebagai 

tebal cuplikan, mesin dijalankan dan penarikan dilakukan sampai cuplikan 

tersobek sempurna. 

 

Kekuatan Sobek = 
 

 
 kg cm1 

 Keterangan:  

 G  = beban tarikan (kg); 1 kg = 9.8066 N  

 t  = tebal cuplikan (cm) 
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3.6.4.  Pengujian Kandungan Krom Total (Cr-T) secara SSA 

  Menurut SNI 6989.17:2009, uji kandungan krom dapat dilakukan 

 dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan pengujian 

1) Homogenkan contoh uji, pipet 500,0 mL contoh uji dan masukkan 

ke dalam gelas piala 100 mL atau erlenmeyer 100 mL. 

2) Tambahkan 5 mL HNO3 pekat, bila menggunakan gelas piala, 

tutup dengan kaca arloji dan bila dengan erlenmeyer gunakan 

corong sebagai penutup. 

3) Panaskan dengan cara perlahan sampai sisa volumenya 15 mL 

sampai dengan 20 mL. 

4) Jika distruksi belum sempurna (tidak jernih), maka tambahkan lagi 

5 mL HNO3 pekat, kemudian tutup gelas piala dengan kaca arloji 

atau tutup erlenmeyer dengan corong dan panaskan lagi (tidak 

mendidih). Lakukan proses ini secara berulang sampai semua 

logam larut, yang terlihat dari warna endapan dalam contoh uji 

menjadi agak putih atau contoh uji menjadi jernih. 

5) Bilas kaca arloji dan masukkan air bilasannya ke dalam gelas piala. 

6) Pindahkan contoh uji ke dalam labu ukur 50,0 mL (saring bila 

perlu) dan tambahkan air bebas mineral sampai tepat tanda tera dan 

homogenkan. 

7) Contoh uji siap diukur serapannya. 
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2. Pembuatan larutan baku logam krom 100 mg Cr/L 

1) Larutkan ± 0,192 g CrO3 atau ± 0,282 g K2Cr2O7 dengan air bebas 

mineral dalam labu ukur 1000,0 mL (100 mg Cr/L). 

2) Tambahkan 10 mL HNO3 pekat dan encerkan dengan air bebas 

mineral hingga tanda tera, lalu homogenkan. 

3) Hitung kadar krom derdasarkan hasil penimbangan. 

3. Pembuatan larutan baku logam krom 10 mg Cr/L 

1) Pipet 10,0 mL larutan standar logam krom 100 mg/L ke dalam labu 

ukur 100,0 mL. 

2) Tepatkan dengan larutan pengencer sampai tanda tera dan 

homogenkan. 

4. Pembuatan larutan kerja logam krom 

 Buat deret larutan kerja dengan 1 (satu) blangko dan minimal 3 

(tiga) kadar yang berbeda secara proporsional dan berbeda pada 

rentang pengukuran. 

5. Prosedur dan pembuatan kurva kalibrasi 

1) Operasikan alat dan optimasikan sesuai dengan petnjuk 

penggunaan alat untuk pengukuran krom total. 

2) Aspirasikan larutan blanko ke dalam SSA kemudian atur serapan 

hingga nol. 

3) Aspirasikan larutan kerja satu persatu ke dalam SSA, lalu ukur 

serapannya pada panjang gelombang 357,9 nm, kemudian catat. 

4) Lakukan pembilasan pada selang aspirator dengan larutan 

pengencer. 
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5) Buat kurva kalibrasi dari data pada poin ketiga di atas, dan 

tentukan persamaan garis lurusnya. 

6) Jika koefisien korelasi regresi linier (r) < 0,995, periksa kondisi 

alat dan ulangi langkah pada poin kedua sampai poin ketiga hingga 

diperoleh nilai koefisien r ≥ 0,995. 

6. Cara uji 

1) Aspirasikan contoh uji ke dalam SSA lalu ukur serapannya pada 

panjang gelombang 357,9 nm. 

2) Catat hasil pengukuran. 

7. Perhitungan 

 Kadar logam krom total (Cr-T) 

 

Cr-T (mg/L) =      

 

 Keterangan: 

 C = kadar yang didapat hasil pengukuran (mg/L) 

 fp = faktor pengenceran 

3.7. Analisis Data 

 Data hasil pengujian kekuatan tarik, kemuluran dan kekuatan 

sobek dianalisis dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). 

Penelitian terdiri atas 5 perlakuan, setiap perlakuan menggunakan 4 

ulangan sehingga penelitian terdiri atas 20 unit percobaan. 

 Persentase setiap kombinasi bahan penyamak dihitung dari bobot 

krom awal yaitu 8% dari bobot bloten (kulit ceker yang sudah melewati 
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tahap pembuangan sisik dan daging). Model matematika rancangan acak 

lengkap menurut Steel dan Torrie (1995) adalah sebagai berikut: 

 

             

 

Keterangan:  

Yij : Nilai pengamatan peubah uji ke-i dan ulangan ke-j 

µ : Rataan nilai peubah uji kulit ceker ayam yang disamak 

   : Pengaruh perlakuan penyamakan 

     : Pengaruh galat percobaan dari perlakuan penyamakan ke-i  

pada ulangan ke-j 

i : 1, 2, 3, 4, 5 

j : 1, 2, 3, 4 

Analisis ragam dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Analisis Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
 Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F.hit 
F.tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG - - 

Galat t(r-1) JKG KTG - - - 

Total tr-1 JKT - - - - 

Keterangan : Faktor Korelasi (FK) = 
  

   
 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
   

 
 – FK 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) =         
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) =          

Kuadrat Total Perlakuan (KTP) = 
   

   
 

Kuadrat Total Galat (KTG) = 
   

   
 

F hitung = 
   

   
 

 Jika perlakuan berpengaruh nyata, yaitu Fhitung > Ftabel (0.05 dan 0.01) akan 

diuji lanjut dengan menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 

 


