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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di Laboratorium 

Pascapanen dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta 

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau. 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging 

kambing dan daun pegagan. Daun pegagan diperoleh dari lahan UIN SUSKA 

RIAU. Daging kambing diperoleh dari tempat pemotongan ternak milik 

masyarakat. Bahan lainnya yang digunakan untuk pembuatan bakso adalah daging 

kambing, tepung sagu, es batu ekstrak larut air daun pegagan, garam, merica dan 

bawang putih. Bahan yang digunakan untuk analisis laboratorium antara lain : 

aquades, larutan H3SO4, larutan H3BO3,larutan HCl, asam borat, larutan NaOH, 

2,2- dipheny 1-picrylhydrazyl (DPPH). 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan untuk proses pembuatan bakso yaitu timbangan 

analitik, blender, Food Processor, kompor, mangkok, pisau, panci untuk merebus 

bakso dan sendok. Peralatan yang digunakan untuk analisis laboratorium antara 

lain: labu kjeldahl, labu ekstraksi, desikator, tabung reaksi, gelas ukur, kuve, 

timbangan analitik, erlenmeyer, tabung kondensor, kertas saring, kertas grafik, 
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timbangan elektrik, dan alat tulis. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

menggunakan spektofotometer. 

3.3 Metode Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 3 ulangan. 

Perlakuan yang digunakan adalah dengan konsentrasi ekstrak daun pegagan yang 

terdiri atas 0%, 5%, 10%, 15% . 

P0 = Formulasi bakso + 0 % ekstrak larut air daun pegagan 

P1 = Formulasi bakso + 5 % ekstrak larut air daun pegagan 

P2 = Formulasi bakso + 10 % ekstrak larut air daun pegagan 

P3 = Formulasi bakso + 15 % ekstrak larut air daun pegagan 

Komposisi bahan pembuatan bakso daging kambing dengan penambahan 

ekstrak larut air daun pegagan ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Komposisi Bahan Pembuatan Bakso Daging Kambing (%) 

Komposisi Bahan (%)  P0  P1  P2  P3 

Daging Kambing           50,0         50,0        50,0                 50,0 

Tepung Sagu           30,0         30,0        30,0                 30,0 

Es Batu Ekstrak Pegagan         0,0       5,0        10,0                 15,0 

Es Batu           20,0         15,0        10,0               5,0 

Bawang Putih          3,0        3,0          3,0               3,0 

Garam   0,3 0,3 0,3 0,3 

Penyedap  0,4 0,4 0,4 0,4 

Merica 0,3 0,3 0,3 0,3 

Total  100 100 100 100 
Sumber: Sri Hadi (2008) dengan modifikasi pada jumlah daging dan tepung 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Prosedur Pembuatan Ekstrak Daun Pegagan (Yunardi et al, 2007) 

Pembuatan ekstrak larut air daun pegagan dibutuhkan daun pegagan 

segar. Proses pembuatan ekstrak daun pegagan diawali dengan penimbangan 
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daun pegagan segar sebanyak 500 g, kemudian daun pegagan  dibersihkan 

sampai bersih, setelah itu daun pegagan segar diperas dengan menggunakan 

juicer dengan ditambah 500 ml air aquades. Ekstrak ini kemudian disaring dan 

dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ekstrak larut air daun pegagan 

dibungkus ke dalam plastik sesuai dengan konsentrasi yang digunakan dalam 

perlakuan dan dibekukan kedalam freezer. Proses pembuatan ekstrak daun 

pegagan mengacu pada Yunardi (2007), prosesnya dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 

               

1. Daun pegagan segar       2. Daun pegagan dicuci           3. Daun pegagan                                           

                                                  dengan air bersih                     diblender 

 

                

6. Ekstrak daun pegagan    5. Ekstrak pegagan diukur    4. Ekstrak disaring dalam 

   yang sudah dibekukan       sesuai konsentrasi                wadah 

 

Gambar 3.1. Prosedur pembuatan ekstrak larut air daun pegagan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, (2017) 

3.4.2 Prosedur Pembuatan Bakso Kambing 

Proses pembuatan bakso daging kambing dimulai dari daging kambing 

ditimbang sebanyak 250 g, kemudian dibersihkan, daging kambing dipotong 

dadu. Tahap selanjutnya potongan daging kambing digiling ±1,5 menit. Setelah 
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Daging kambing 

itu ditambah tepung sagu, es batu dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan 

kemudian digiling kembali ± 1 menit hingga adonan homogen. Kemudian 

formulasi bakso daging kambing  digiling kembali bersama ekstrak larut air daun 

pegagan yang sudah dibekukan dan didiamkan ± 5 menit, kemudian adonan 

dicetak secara manual menggunakan tangan dengan ukuran yang relatif sama, 

kemudian direbus dalam air mendidih secara terpisah sesuai perlakuan sampai 

matang. Kematangan bakso ditandai dengan mengapungnya bakso kepermukaan 

air. Bakso yang matang ditiriskan dan dilanjutkan dengan pengujian (Firahmi 

dkk., 2015). Prosedur pembuatan bakso ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur pembuatan bakso daging kambing 
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3.4.3 Pelaksanaan Penelitian 

Es batu ekstrak larut air daun pegagan dengan konsentrasi 0%, 5%, 10% 

dan 15% digiling dan dicampurkan dengan formulasi bakso daging kambing dan 

digiling menggunakan food processor. Kemudian, diaduk menjadi adonan dan 

dibuat menjadi bakso dan direbus dengan suhu 100°C selama ± 15 menit. 

kemudian dilakukan uji fisik, uji kadar protein dan antioksidan. Prosedur 

pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Prosedur pelaksanaan penelitian 

3.5 Peubah yang Diukur atau Diamati 

3.5.1 Kadar Protein (AOAC, 1995) 

Analisis kadar protein (AOAC, 1995) ditetapkan menggunakan metode  

Mikro-Kjeldahl. Mula-mula sampel ditimbang 1 g dan dimasukkan ke dalam labu 

Kjeldahl, kemudian ditambahkan 50 mg HgO, 2 mg K2SO4, 2 ml H2SO4, dan 

didihkan selama 1,5 jam sampai cairan menjadi jernih. Setelah larutan  

didinginkan dan diencerkan dengan aquades, sampel didestilasi dengan  

penambahan 8-10 ml larutan NaOH-Na2S2O3 (dibuat dengan campuran: 50 g  

Es batu ekstrak larut air daun 

pegagan dengan konsentrasi 0%, 

5%, 10% dan 15% 

Adonan daging kambing 

Bakso daging kambing 

Kadar Protein Sifat Fisik (Warna dan 

Daya Mengikat Air) 
Antioksidan 
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NaOH + 50 ml H2O + 12,5 g Na2S2O3. 5 H2O). Hasil destilasi ditampung dengan 

Erlenmeyer yang telah berisi 5 ml H3BO3 dan 2-4 tetes indikator (campuran 2 

bagian metil merah 0,2% dalam alkohol dan 1 bagian metil biru 0,2% dalam 

alkohol). Destilat yang diperoleh kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0.02 N 

sampai terjadi perubahan warna dari hijau menjadi abu-abu. Hal yang sama juga 

dilakukan terhadap blanko. Hasil yang diperoleh adalah dalam total N, yang 

kemudian dinyatakan dalam faktor konversi 6,25. Kadar protein dihitung 

berdasarkan rumus:   

  

3.5.2 Sifat Fisik  

3.5.2.1  Warna 

Warna dari larutan bakso ditentukan secara spektrofotometri pada 

panjang gelombang 450 nm sampai 650 nm menggunakan larutan standar Pt-Co. 

Pengukuran nilai warna sebenarnya (true color) berdasarkan hukum Beers. 

Prosedur  

1. Persiapan contoh uji  

a)  Analisa contoh uji dilakukan sebelum 24 jam, bila tidak contoh uji   

disimpan pada suhu 4°C ± 2°C selama maksimal 48 jam.  

b)   Dikondisikan contoh uji sampai suhu kamar.  

c)  Diatur pH contoh uji hingga 7 dengan menambahkan HCl atau NaOH 

dan catat pengaturannya, jika nilai pH diluar kisaran 4 – 10.  

Kadar protein (%)   = 
 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙− 𝑚𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 𝑁𝐻𝐶𝑙 𝑥 14.007 𝑥 100 𝑥 6.25  

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
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d)  Dicuci kertas saring berpori 0,45 μm dan penyaring dengan melewatkan 

sekurang-kurangnya 50 mL air bebas mineral.  

e)   Disaring contoh uji, dibuang 25 mL filtrat pertamanya dan ditampung 

kira-kira 50 mL filtrat selanjutnya.  

f)   Contoh uji siap ukur.  

2. Pembuatan kurva kalibrasi  

Kurva kalibrasi dibuat dengan tahapan sebagai berikut:  

a)  Dihidupkan alat dan dioptimalkan alat uji spektrofotometer sesuai 

petunjuk penggunaan alat untuk pengujian warna.  

b) Dipilih panjang gelombang dengan serapan maksimum diantara 450 nm 

dan 465 nm.  

c) Diukur serapan masing-masing larutan kerja yang telah dibuat, kemudian 

dicatat dan diplotkan terhadap unit Pt-Co.  

d)  Dibuat kurva kalibrasi dari data pada butir (c) di atas dan ditentukan 

persamaan garis lurusnya.  

e)  Jika koefisien korelasi regreasi linier (r) < 0,995, diperiksa kondisi alat 

dan diulangi langkah pada butir 3.5.2 a) sampai dengan c) hingga 

diperoleh nilai koefisien r ≥ 0,995.  

3. Pengukuran contoh uji  

Uji warna dengan tahapan sebagai berikut:  

a) Diukur serapan contoh uji pada panjang gelombang dengan serapan 

maksimum yang telah ditentukan.  
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b)  Dihitung nilai unit warna dari kurva kalibrasi.  

Perhitungan  

Warna, unit Pt-Co = C x fp (1)  

Keterangan:  

 C : nilai yang didapat dari kurva kalibrasi, dinyatakan dalam unit Pt-                               

Co.  

       fp  : faktor pengenceran.   

3.5.2.2 Daya Mengikat Air (Soeparno, 2009) 

Daya mengikat air dengan metode Hamm menggunakan Carper Press. 

Sampel diambil sebanyak 0,3 gram, kemudian sampel disimpan diantara dua 

kertas saring tipe Whatman 41. Setelah itu, sampel tersebut dipress dengan 

menggunakan Carper Press selama lima menit dengan tekanan 35 kg/cm2. 

Setelah dipress, pada kertas saring akan nampak dua liingkaran yang menunjukan 

luas area daging yang kepress (Lingkaran Dalam= LD) dan luas area dari air yang 

keluar dari hasil pengepresan (Lingkaran Luar= LL atau luas area basah). 

Pengeringan dilakukan selama satu menit dan kemudian diberi tanda dengan 

bolpoin kedua luasan area tersebut. Jumlah air bebas yang keluar dari daging, 

diukur sebagai luasan kedua area tersebut dengan menggunakan planimeter. 

Prosedur penghitungan dengan planimeter antara lain dengan memberikan 

tanda pada kedua lingkaran tersebut (LL dan LD) sebagai titik awal penghitungan. 

Meletakan titik tengah yang terdapat pada alat planimeter pada tanda dilingkaran 

(LL dan LD). Perhitungan pada titik awal dengan membaca angka-angka yang 

tertera pada alat sebagai hitungan awal. Setelah dihitung, perhitungan kembali 

dilakukan sehingga didapat angka akhir. Perhitungan selisih antara hitungan akhir 
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dengan hitungan awal pada masing-masing lingkaran (LL dan LD). Nilai yang 

diperoleh menunjukan luas area basah. 

 

 

MgH2O  = 
               

0 0948
   

%Air Bebas  = 
   2  

300
      

Daya Mengikat Air = %kadar air- %air bebas 

3.5.3 Aktivitas Antioksidan 

Prinsip kerja metode DPPH adalah berdasarkan adanya senyawa 

antioksidan (HA) akan mendonorkan hidrogen (H) pada DPPH sehingga 

mengubah radikal bebas DPPH yang berwarna ungu menjadi warna kuning pucat. 

Spektrofotometer UV-Vis diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm 

(Maulida, 2014). 

Menurut Maulida (2014) pengujian DPPH memiliki analisis pengujian 

sebagai berikut: Prosedur pertama dengan memasukkan 1 mL sampel dalam 

tabung reaksi ditambahkan 7 mL metanol (untuk blanko 8 mL metanol). 

Ditamahkan 2 ml DPPH dan divortek konsentrasi DPPH akhir 0,2 mM. 

Didiamkan pada suhu ruang selama 30 menit. Diukur absorbansi pada 517 nm, 

Nyatakan aktivitas antioksidan dalam persentase penghambatan terhadap radikal 

DPPH. Menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

Aktivitas Antioksidan (%) =  Absorbansi Blanko – Absorbansi Sampel ×100% 

                                                           Absorbansi Sampel  

 

 

Daerah basah (cm
2
) = luas lingkaran luar – luas lingkaran dalam x 6,45 cm

2 
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3.6 Analisis Data 

Data hasil percobaan yang diperoleh akan diolah menurut analisis 

keragaman rancangan acak lengkap (RAL) menurut Steel dan Torrie (1993). 

Model linier rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut: 

Yij= µ + αi + εij 

Keterangan :         

Yij         : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-j 

µ :  rataan umum  

αi : pengaruh perlakuan  ke – i 

εij : pengaruh galat dari perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i : 1, 2, 3, 4 

jS   : 1, 2, 3 

Tabel sidik ragam untuk uji RAL dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini 

Tabel 3.2. Analisis Ragam 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas (db) 
JK KT F Hitung 

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 Koreksi (FK) = 
     

 . 
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  = ΣY
2

ij – FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  = ΣY
2
  – FK 

              r 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP 

Jumlah Total Perlakuan (KTP)  = JKP 

                                                   t-1 

Kuadrat Total Galat (KTG) = JKG 

                                                             n-t 
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F hitung  = KTP 

         KTG 

 

Apabila perlakuan menunjukkan pengaruh nyata maka dilanjutkan 

dengan uji jarak Duncan (Duncan’s Multiple Range Test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


