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III. MATERI DAN METODE 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 di 

Laboratorium Teknologi Pascapanen (TPP) Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pengujian warna dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas Riau. Pengujian jumlah 

koloni bakteri dilakukan di Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pengujian 

Sertifikasi Mutu Barang (DISPERINDAG) Provinsi Riau. 

 

1.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, kertas saring dan 

hotplate stirrer serta alat untuk membuat bakso yang meliputi : penggiling 

daging, panci, kompor gas, talenan, pengaduk, termometer, baskom, sendok, 

peniris, pisau. Alat untuk analisis jumlah koloni bakteri (total plate count) yaitu 

neraca analitik, cawan petri, tabung reaksi, pipet ukur, erlenmeyer. Alat untuk 

analisis pH yaitu pH meter dan alat untuk analisis warna yaitu spektrofotometri. 

Bahan yang digunakan untuk membuat bakso yaitu daging ayam petelur 

afkir sebanyak 5 kg dan bahan tambahan berupa tepung sagu, bawang putih, 

garam, lada, es batu didapatkan di Pasar Selasa, Panam, Kota Pekanbaru. Bahan 

untuk membuat larutan bunga rosela yaitu bunga rosela kering sebanyak 1 kg 

yang didapatkan dari toko bunga rosela online. Bahan untuk analisis jumlah 

3.1. Waktu dan Tempat 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.2. Bahan 
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koloni bakteri meliputi medium agar PCA (Plate Count Agar) atau NA (Natrium 

Agar), kristal ungu, safranin, kertas serap dan aquades. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 

ulangan menurut Steel dan Torrie (1995). 

Perlakuan adalah umur simpan bakso ayam yang telah direndam dalam 

larutan rosela pada konsentrasi 20% pada suhu 27-29°C dengan lama perendaman 

30 menit. Pemilihan konsentrasi 20% larutan bunga rosela berdasarkan penelitian 

(Kurniawan 2011), dan lama perendaman berdasarkan penelitian (Zahrarianti dkk, 

2014). Adapun perlakuan penelitian adalah sebagai berikut : 

P0 : Tanpa disimpan 

P1 : Disimpan 1 hari 

P2 : Disimpan 2 hari 

P3 : Disimpan 3 hari 

Adapun komposisi bahan pembuatan bakso daging ayam dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

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

Nama bahan Satuan (%) 

Daging ayam petelur  afkir 50 

Tepung sagu 30 

Es batu 15 

Garam  2,5 

Lada / merica 0,5 

Bawang putih 2 

Total 100 
Sumber: Purukan dkk, (2013) yang dimodifikasi 

3.3. Metode Penelitian 
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 Alasan menggunakan daging ayam petelur afkir adalah daging ayam 

petelur afkir mempunyai kualitas yang rendah karena pemotongan dilakukan pada 

umur yang relatif tua sehingga keempukan dagingnya lebih rendah dan kurang 

disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan 

masyarakat terhadap daging ayam petelur afkir perlu dilakukan pengolahan dalam 

bentuk daging olahan seperti bakso. 

 

1.4.1. Pembuatan Larutan Bunga Rosela Konsentrasi 20% 

Siapkan rosela kering yang sudah dihaluskan dengan blender sampai 

menjadi serbuk sebanyak 100 gram, dan dipanaskan air 500 ml sampai suhu 85
o
C, 

kemudian rosela yang telah menjadi serbuk dimasukkan kedalam air panas sambil 

diaduk selama 15-20 menit, setelah diaduk lalu disaring dengan menggunakan 

saringan. Setelah dilakukan penyaringan maka didapatkan hasil larutan bunga 

rosela dan ampasnya dibuang, kemudian hasil dari larutan rosela diukur sesuai 

konsentrasi, lalu larutkan dalam akuades 300 ml (Zahrarianti dkk. 2014 yang 

dimodifikasi). 

1.4.2. Pembuatan Bakso  

 Daging ayam yang dipakai terlebih dahulu dicuci dengan air bersih, 

kemudian dikecilkan ukurannya, selanjutnya irisan daging tadi dicuci kembali 

setelah itu di tambahkan garam 2,5% dan es batu 15%, lalu digiling hingga halus. 

Kemudian tambahkan bumbu-bumbu. Diagram alur pembuatan bakso disajikan 

pada Gambar 3.1. 

 

134. Prosedur Penelitian 
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Gambar 3.1. Diagram alir pembuatan bakso ayam (Purukandkk, 2013 dimodifikasi) 

 

Bumbu-bumbu berupa bawang putih 2%, lada 0,5%. Kemudian 

ditambahkan tepung sagu 30%. Lalu semua bahan dicampur menjadi adonan yang 

homogen. Adonan dicetak menjadi bulatan-bulatan kecil berdiameter 2 cm, 

selanjutnya dimasak dengan merebusnya dalam air panas (80°C) sampai 

mengapung. Hasil rebusan ditiris dan diperoleh bakso ayam (Purukan dkk, 2013 

yang telah dimodifikasi). 

 

 

Daging diiris 

kecil-kecil 

Pencampuran dan 

Penggilingan (2 menit) 
Es Batu 15% 

Garam 2,5% 

Tepung sagu 

30% 

Adonan Bakso 

Dimasukkan ke dalam air panas 

80°C hingga mengapung 

Pencetakan Bakso 

Bakso 

Ditiriskan kemudian lakukan 

perlakuan perendamam 

dengan larutan bunga rosela 

Daging ayam yang 

sudah dibersihkan 
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1.4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur penelitian ini mengacu pada Purnamasari dkk (2012), yang telah 

dimodifikasi. Prosedur penelitian lebih rinci adalah sebagai berikut : dilakukan 

persiapan bahan dengan cara bahan bunga rosela kering disediakan sebanyak 100 

gram, lalu dihaluskan dengan menggunakan blender, dan dipanaskan air sebanyak 

500 ml sampai suhu 85
o
C. lalu bunga rosela yang telah menjadi serbuk 

dimasukkan dalam air panas dengan suhu 85°C, kemudian disaring untuk 

mendapatkan larutan bunga rosela. Lalu penyiapan dan pemisahan daging dari 

tulang dan pembersihan daging ayam petelur afkir yang akan dibuat menjadi 

bakso, kemudian bakso yang telah jadi lalu direndam dalam larutan bunga rosela 

selama 15 menit lalu bakso diangkat dan ditiriskan selama 30 menit hingga 

kering. Setelah kering bakso yang direndam dalam larutan bunga rosela tersebut 

dikemas kedalam plastik high density poly ethylen (HDPE). Setelah itu bakso 

yang telah dikemas tersebut dibiarkan didalam suatu ruangan dengan suhu 

berkisar antara 27-29
o
C dan diamati sesuai perlakuan. 

 

1.5. Parameter yang Diamati 

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah sifat fisik yaitu : warna 

yang dilihat dengan menggunakan spektrofotometri UV-VIS, analisis pH dengan 

menggunakan pH meter, dan jumlah koloni bakteri. 
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1.6. Prosedur Analisis 

1.6.1. pH 

Menurut (Apriantono, dkk., 1989) menyatakan, pH adalah mengukur 

konsentrasi dan ion hidrogen di dalam suatu larutan atau pengukuran derajat 

keasaman atau kebasaan dari suatu bahan. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram, 

kemudian dihaluskan dengan menggunakan mortal, lalu ditambahkan aquades 

sebanyak 100 ml (perbandingan sampel dan air 1:10), kemudian dicampurkan 

selama 1 menit sampai homogen, siapkan pH-meter digital, selanjutnya elektroda 

dibilas dengan aquades, lalu kalibrasikan dengan buffer pH 4 dan 7, selanjutnya 

elektroda dicelupkan kedalam larutan sampel, dan diamkan selama 5 menit 

hingga pada monitor pH meter tertera angka yang stabil dan menunjukkan pH 

sampel. 

1.6.2. Warna (SNI 6989.80-2014) 

Pada pengujian warna digunakan untuk menentukan warna bakso daging 

ayam petelur afkir yang direndam dalam larutan bunga rosela secara 

spektrofotometri pada panjang gelombang 450 nm sampai 465 nm dengan kisaran 

serapan 0.05-0.08 cara uji ini digunakan untuk pengukuran warna sebenarnya 

(true color). 

Analisis dilakukan sebelum 24 jam, bila tidak di simpan pada suhu 4 
o
C ± 

2 
o
C selama maksimal 48 jam kondisikan sampai suhu kamar. Atur pH sampel 

hingga 7 dengan menambah HCL atau NaOH dan catat pengaturannya,  jika nilai 

OH diluar kisaran 4-10. Cuci kertas saring berpori 0,45 µm dan penyaring sampel, 

buang 25 mL filtrat pertamanya dan tampung kira-kira 50 mL filtrat selanjutnya. 
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Pengujian warna dengan spektrofotometri dibutuhkan pembuatan kurva 

kalibrasi dengan menghidupkan alat dan optimalkan alat uji sesuai petunjuk 

penggunaan alat untuk pengujian warna. Memilih panjang gelombang dengan 

serapan maksimum 450 nm dan 465 nm, mengukur serapan masing-masing 

larutan kerja yang telah dibuat kemudian dilakukan pencatatan dan plotkan 

terhadap unit Pt-Co. Pembuatan kurva kalibrasi dari data dan tentukan persamaan 

garis lurusnya. Apabila koofisien regreasi linier r<0,995 periksa kondisi alat dan 

ulangi langkah kerja hingga diperoleh nilai koefisien r>0,995. 

Perhitungan uji warna: 

Warna, unit Pt-Co = C x fp 

Keterangan:  

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

Pt-Co 

fp : adalah faktor pengenceran 

1.6.3. Jumlah Koloni Bakteri (Fardiaz, 1992; Hendriko, 2008) 

1.  Pembuatan Medium 

a. Semua peralatan yang akan digunakan dibersihkan dan disterilkan dalam 

autoclave pada suhu 121°C selama 15 menit 

b. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100°C selama 15 menit  

c. Untuk pembuatan media bakteri dilakukan dengan 18,75 gram PCA 

ditambahkan 16,25 gram NaCl dan dimasukkan kedalam erlenmeyer, 

kemudian tambahkan 100 ml aquades ke dalamnya lalu diaduk sampai 

homogen sehingga terbentuk larutan keruh. 

d. Selanjutnya media dididihkan selama beberapa menit larutan bening. 
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e. Disterillkan dalam autoclaf pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm. 

2. Pembuatan Larutan Pengencer 

a. Dilarutkan 9 gram NaCl dalam 1 liter aquades dan diaduk sampai 

homogen sehingga menghasilkan larutan pengencer 0,9%. 

b. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan disterilkan dalam autoclaf pada 

suhu 121°C selama 15 menit kemudian dinginkan. 

3.  Pengenceran Sampel 

a. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram, lalu dimasukkan ke dalam blender 

dan ditambahkan 90 ml larutan pengencer 0,9% NaCl yang telah 

disterillkan, lalu blender sampai hancur dan homogen sehingga terbentuk 

pengenceran 10
-1

. 

b. Dari pengenceran 10
-1

, diambil sebanyak 1 ml dan campurkan dengan 9 ml 

larutan pengencer. Prosedur yang sama dilakukan berulang-ulang sampai 

diperoleh pengenceran 10
-2

, 10
-3

,10
-4, 

10
-5, 

10
-6, 

10
-7

 dan 10
-8

. 

4.  Plating Sampel dan Inkubasi 

a. Dituang media agar kedalam petridish yang telah diberi sampel sebanyak 

15-18 ml atau setinggi 2/3 dari petridish dan temperatur media sekitar 

45°C. Dicampurkan media dan sampel kedalam petridish dan digoyang-

goyang searah jarum jam. 

b. Dibiarkan selama 15-20 menit sampai membeku, kemudian di inkubator 

selama 24 jam pada suhu 37°C dengan posisi petridish terbalik. Kemudian 

pada perlakuan yang sama dilakukan pada pengenceran 10
-2

, 10
-3

,10
-4, 

10
-5, 

10
-6, 

10
-7

 dan 10
-8

. 

. 
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c. Selama masa inkubasi berakhir maka jumlah koloni pada masing-masing 

pengenceran dihitung, dimana perhitungan jumlah bakteri adalah jumlah 

koloni yang dihitung dikalikan dengan faktor pengencer. 

5.  Total Koloni Bakteri (CFU/g)= 
 

            
 x 

 

               
 x Koloni Bakteri 

 

Prinsip dari hitungan total plate count (TPC) adalah menumbuhkan sel 

mikroorganisme yang masih hidup pada media agar, sehingga mikroorganisme 

akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan 

dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Metode ini dapat 

menghitung sel yang masih hidup, menentukan jenis mikroba yang tumbuh dalam 

media tersebut serta dapat mengisolasi dan mengidentifikasi jenis koloni mikroba 

tersebut. 

  Teknik pengenceran pada metode ini merupakan hal yang harus dikuasai. 

Sebelum mikroorganisme ditumbuhkan dalam media, terlebih dahulu dilakukan 

pengenceran sampel. Tujuan dari pengenceran yaitu mengurangi jumlah 

kandungan mikroba dalam sampel sehingga nantinya dapat diamati dan diketahui 

jumlah mikroorganisme secara spesifik sehingga didapatkan perhitungan yang 

tepat (Fardiaz, 1992). 

 

1.7. Analisis Data 

Data hasil analisis dari pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati 

dilakukan dengan menggunakan analisis sidik ragam program SPSS versi 16. 

Model matematis Rancangan Acak Lengkap (RAL) menurut Steel dan Torrie 

(1995) adalah : 
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Yij = μ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

μ = rataan umum 

τi = pengaruh perlakuan ke-i 

εij = galat percobaan perlakuan ke-i ulangan ke-j 

Analisis sidik ragam disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam 

SK Db JK KT Fhitung Ftabel 

     0,5 0,1 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTG/KTP   

Galat t(r-1) JKG KTG    

Total tr-1 JKT     

Keterangan : 

SK = Sumber Keragaman 

Db = Derajat bebas 

JK = Jumlah kuadrat 

KT = Kuadrat tengah 

 Apablia perlakuan berpengaruh sangat nyata, dimana F hitung > F tabel   

0,05) akan dilakukan uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada 

  0,05. 

BNT=tα, dbg* √         

 Apabila selisih antara perlakuan yang dibandingkan lebih besar dari nilai 

BNT   0,05 artinya perlakuan yang dibandingkan berbeda nyata. Apabila selisih 

antara perlakuan lebih kecil dari nilai BNT   0,05 artinya perlakuan tidak berbeda 

nyata. 

 


