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III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2013 di Laboratorium

Teknologi Pascapanen dan Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

3.2. Materi Penelitian

3.2.1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaldu dari daging

kerbau sebanyak 1,5 kg. Daging kerbau diperoleh dari tempat pemotongan hewan

Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Bahan tambahan yang digunakan meliputi

tepung beras, gula merah, gula pasir, serta bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu yang

digunakan untuk pembuatan petis daging antara lain bawang putih, daun salam,

bawang merah, jahe, serai, daun jeruk purut, vetsin, garam dan akuades

(Nuriningsih, 2007).

Bakteri yang digunakan yaitu Streptococcus thermophilus strain FNCC-

0040 dan Lactobacillus bulgaricus strain FNCC-0041 yang diperoleh dari Pusat

Antar Universitas (PAU) Laboratorium Pangan dan Gizi Universitas Gadjah

Mada Yoyakarta (UGM). Media untuk perbanyakan bakteri adalah Plate Count

Agar (PCA), Potato Dextrose Agar (PDA) dan de-Mann Rogossa Sharp Agar

(MRSA). Media untuk peremajaan adalah de Man’s Rogosa Sharpe Broth

(MRSB), sedangkan untuk pengencer menggunakan Buffer Pepton Water (BPW).
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3.2.2. Alat

Alat yang digunakan adalah peralatan untuk pembuatan petis. Sedangkan

untuk analisis mikrobiologis menggunakan alat sebagai berikut: cawan petri,

tabung reaksi, labu Erlenmeyer, rak tabung reaksi, bunsen, aluminium foil, kasa

steril, kaca pembesar (lup), jarum ose, vortex, laminar air flow, inkubator,

autoklaf, mikropippet, pippet tip.

3.3. Metode Penelitian

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan.

Perlakuan pada penelitian ini yaitu penambahan bakteri Streptococcus

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus ke dalam petis daging kerbau dengan

konsentrasi yang  berbeda (0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% dari total kaldu). Masing-

masing perlakuan dilakukan 4 kali ulangan.

P0 : Petis daging + bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri

Lactobacillus bulgaricus sebanyak 0% (kontrol)

P1 : Petis daging + bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri

Lactobacillus bulgaricus sebanyak 2%

P2 : Petis daging + bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri

Lactobacillus bulgaricus sebanyak 4%

P3 : Petis daging + bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri

Lactobacillus bulgaricus sebanyak 6%

P4 : Petis daging + bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri

Lactobacillus bulgaricus sebanyak 8%
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Masing-masing perlakuan diacak berdasarkan dengan rancangan yang

digunakan dan akan mendapatkan empat kali ulangan. Bagan pengacakan

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut ini.

P4 (1) P0 (1) P1 (3) P2 (2)

P0 (3) P4 (4) P3 (2) P1 (1)

P2 (4) P1 (2) P4 (3) P0 (2)

P1 (4) P3 (3) P2 (1) P4 (1)

P4 (2) P2 (3) P0 (4) P3 (4)

Gambar 3.1. Bagan Pengacakan Perlakuan

3.4. Prosedur Penelitian

Pembuatan petis daging kerbau dilakukan sesuai metode Kristianingrum

(2003) dalam Sutaryo dkk. (2007) yang telah dimodifikasi pada penelitian ini

meliputi beberapa tahap sebagai berikut.

3.4.1. Peremajaan kultur bakteri

Peremajaan dengan cara memindahkan atau memperbarui biakan mikroba

dari biakan lama ke medium tumbuh yang baru secara berkala (Mahmud, 2001).

Isolat dari PAU Pangan dan Gizi UGM dalam bentuk starter beku (ampul) yang

diaktifkan dan dibiakkan pada media de Man’s Rogosa Sharpe Broth (MRSB).

Tahap pembuatan MRSB yaitu suspensikan media MRSB sebanyak 52,2 g ke

dalam 1 liter akuades, kemudian panaskan hingga media larut dan sterilisasi

media pada suhu 121°C selama 15 menit dalam autoklaf. Menurut Machmud

(2001) prosedur pengaktifan bakteri dapat dimulai dengan perendaman ampul
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pada suhu 37°C atau dibiarkan beberapa saat pada suhu ruang untuk mencairkan

isi ampul (thawing). Secara aseptik leher ampul dipotong dengan pemotong kaca

dan dipatahkan. Beberapa tetes media MRSB dimasukkan ke dalam ampul,

dibiarkan beberapa saat dan dikocok, tumbuhkan dalam media cair MRSB

sebanyak 10-15 mL.

3.4.2. Tahap pembuatan kaldu

Tahap pembuatan kaldu dimulai dari: a) 1,5 kg daging dicuci bersih; b)

daging yang telah dipotong kecil-kecil direndam dalam 300 mL akuades dan

ditambahkan garam sebanyak 52,5 g; c) kemudian daging didinginkan dalam

refrigerator pada suhu 4°C selama 6 jam; d) selanjutnya daging ditambahkan

akuades sebanyak 4,5 liter dan dipanaskan pada suhu 90°C selama 10 menit; e)

daging disaring, sehingga diperoleh cairan perebusan daging (kaldu).

3.4.3. Tahap inokulasi BAL (Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus
bulgaricus)

Tahap inokulasi BAL yaitu sebagai berikut: a) Kaldu dibagi sebanyak

perlakuan dan ulangan kemudian dilakukan inokulasi BAL sesuai perlakuan yang

diinginkan pada suhu 40°C; b) Setiap perlakuan membutuhkan 500 mL kaldu; c)

Kemudian pemeraman dilakukan pada suhu kamar selama 48 jam.

3.4.4. Tahap pembuatan petis daging

Tahap pembuatan petis daging sebagai berikut: a) bumbu yang dibutuhkan

meliputi 2,5 g bawang merah dan 1,25 g bawang putih yang dihaluskan bersama 7

g garam, 0,125 g vetsin dan 12,5 g gula pasir. Kemudian dicampurkan dalam 125

mL kaldu dengan bumbu lain yaitu daun 0,25 g daun salam, 0,625 g laos, 0,375 g
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serai, 1,25 g jahe, dan 0,6 g daun jeruk purut (Kristianingrum, 2003 yang

dimodifikasi); b) Gula merah ditimbang sesuai dengan berat konsentrasi yang

digunakan yaitu 20% dari jumlah kaldu didasarkan pada perlakuan terbaik dalam

penelitian Pratiwi (2006) kemudian diiris tipis-tipis untuk mempermudah

pelarutannya dan dicampurkan dalam kaldu yang sudah diberi bumbu pada bagian

a); c) Campuran kaldu, bumbu dan gula merah direbus sampai mendidih,

kemudian dalam keadaan panas disaring. Hasil saringan (cairan) ditampung untuk

proses lebih lanjut; d) Cairan hasil penyaringan tersebut dimasukkan kedalam

panci stainless steel dan dipanaskan sampai mendidih; e) Tepung beras ditimbang

sesuai konsentrasi yang digunakan yaitu 2% didasarkan pada perlakuan terbaik

dalam penelitian Pratiwi (2006) kemudian dilarutkan dengan sedikit air kaldu dan

diaduk hingga homogen; f) Larutan tepung beras ditambahkan kedalam kaldu di

panci stainless steel sambil terus dipanaskan pada suhu 90oC sampai mengental

dan elastis; g) Setelah kaldu mengental dan elastik, panci stainless steel diangkat

dan didinginkan sehingga diperoleh petis daging. Prosedur penelitian petis daging

dengan penambahan Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus

seperti terlihat pada Gambar 3.2.

3.5. Parameter yang Diamati

Metode yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba di dalam

bahan petis daging ini adalah Metode Hitungan Cawan dengan cara metode tuang

(pour plate). Prinsip metode hitungan cawan yaitu jika sel mikroba yang masih

hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel mikroba tersebut akan

berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata

tanpa menggunakan mikroskop (Fardiaz, 1989).
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Gambar 3.2. Diagram Alir Proses Pembuatan Petis Daging Menurut
Kristianingrum yang dimodifikasi (2003).

Analisis mikrobiologis

Pemanasan dengan pengadukan

Penyaringan Sisa bumbu

Bumbu dan gula

Pemeraman suhu kamar (48 jam)

Petis daging

Pemanasan dengan pengadukan (90°C)
Tepung beras

Daging 1,5 kg

Perendaman (akuades 300 mL + garam 52,5 g)

Kaldu

Inokulasi BAL (penambahan konsentrasi yang berbeda, suhu 40°C)

Penyaringan

Pemanasan (90°C, 10 menit)

Pendinginan dalam refrigerator (4°C, selama 6 jam)

Akuades 4,5 liter

Daging

Total Plate Count Kapang Bakteri Asam Laktat
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Parameter yang diamati yaitu:

1. Total plate count

2. Kapang

3. Bakteri asam laktat

3.6. Metode Pengujian Mikroba

3.6.1. Total Plate Count

Persiapan media agar dan larutan BPW, untuk persiapan BPW masukkan 1

liter akuades ditambah dengan 25,5 g BPW ke labu Erlenmeyer kemudian diaduk

sampai merata. Sedangkan untuk media agar, 17,5 g media PCA ditambahkan ke

1 liter akuades kemudian panaskan diatas kompor listrik sampai warna media

kuning bening dan tidak keruh. Peralatan  seperti cawan petri, gelas  ukur,

pipettip, tabung reaksi dibungkus dengan aluminium foil lalu dimasukkan

kedalam autoklaf.

Menurut SNI 2897-2008 penyiapan contoh, cara uji dan penghitungan

jumlah koloni adalah sebagai berikut: a) Penimbangan sampel semi padat

sebanyak 25 g kemudian masukkan dalam wadah plastik steril; b) Untuk contoh

semi padat, tambahkan 225 mL larutan BPW 0,1% steril ke dalam wadah plastik

yang berisi contoh, homogenkan dengan vortex selama 1-2 menit. Ini merupakan

larutan dengan pengenceran 10-1; c) Pindahkan 1 mL suspensi pengenceran 10-1

tersebut dengan pipet steril ke dalam larutan 9 mL BPW untuk mendapatkan

pengenceran 10-2; d) Buat pengenceran 10-3, 10-4, dan 10-5 dengan cara yang sama

seperti pada butir a); e) Selanjutnya masukkan sebanyak 1 mL suspensi dari setiap

pengenceran ke dalam cawan petri secara duplo; f) Tambahkan 15 mL sampai 20
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mL PCA yang sudah didinginkan hingga temperatur 44°C sampai dengan 46°C

pada masing-masing cawan yang sudah berisi suspensi. Supaya larutan contoh

dan media PCA tercampur seluruhnya, lakukan pemutaran cawan ke depan dan ke

belakang atau membentuk angka delapan dan diamkan sampai menjadi padat; g)

Inkubasikan pada temperatur 34°C sampai dengan 36°C selama 24 jam sampai

dengan 48 jam dengan meletakkan cawan pada posisi terbalik; h) Hitung jumlah

koloni pada setiap seri pengenceran kecuali cawan petri yang berisi koloni

menyebar (spreader colonies). Jumlah koloni yang dihitung berada pada kisaran

25 sampai dengan 250.

3.6.2. Kapang

PDA digunakan untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi kapang. Dapat

juga digunakan untuk enumerasi kapang dalam suatu sampel atau produk

makanan. PDA mengandung sumber karbohidrat dalam jumlah cukup yaitu terdiri

dari 20% ekstrak kentang dan 2% glukosa sehingga baik untuk pertumbuhan

kapang dan khamir tetapi kurang baik untuk pertumbuhan bakteri. Cara membuat

PDA adalah mensuspensikan 39 g media PDA dalam 1 liter air yang telah

didestilasi, campur dan panaskan serta aduk. Didihkan selama 1 menit untuk

melarutkan media secara sempurna. Sterilisasi pada suhu 121°C selama 15 menit.

Dinginkan hingga suhu 40-45°C dan tuang dalam cawan petri dengan pH akhir

5,6 (Partic, 2008).

Menurut SNI 2897-2008 penyiapan contoh, cara uji dan penghitungan

jumlah koloni adalah sebagai berikut: a) Penimbangan contoh semi padat

sebanyak 25 g kemudian masukkan dalam wadah plastik steril; b) Untuk contoh

semi padat, tambahkan 225 mL larutan BPW 0,1% steril ke dalam wadah plastik
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yang berisi contoh, homogenkan dengan vortex selama 1-2 menit. Ini merupakan

larutan dengan pengenceran 10-1; c) Pindahkan 1 mL suspensi pengenceran 10-1

tersebut dengan pipet steril ke dalam larutan 9 mL BPW untuk mendapatkan

pengenceran 10-2, pengenceran untuk kapang hanya sampai 10-2; d) Selanjutnya

masukkan sebanyak 1 mL suspensi dari setiap pengenceran ke dalam cawan petri

secara duplo; e) Tambahkan 15 mL sampai 20 mL PDA yang sudah didinginkan

hingga temperatur 40-45°C pada masing-masing cawan yang sudah berisi

suspensi. Supaya larutan contoh dan media PDA tercampur seluruhnya maka

lakukan pemutaran cawan ke depan dan ke belakang atau membentuk angka

delapan dan diamkan sampai menjadi padat; f) Simpan di ruangan steril pada suhu

kamar selama 120 jam (5 hari) dengan meletakkan cawan pada posisi terbalik; g)

Hitung jumlah koloni pada setiap seri pengenceran. Jumlah koloni yang dihitung

berada pada kisaran 25 sampai dengan 250.

3.6.3. Bakteri Asam Laktat (BAL)

Bakteri asam laktat belum terdapat dalam SNI, maka untuk BAL

diharapkan terdapat dalam petis dan belum dapat ditentukan jumlahnya, karena

indikator fermentasi dari bahan pangan tersebut berhasil yaitu terdapatnya BAL

dalam bahan pangan yang diolah. Jumlah BAL probiotik yang direkomendasikan

untuk dikonsumsi  sebesar 106 CFU/gr (Doleyers and Lacroix, 2005).

Bakteri asam laktat yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sedangkan media yang

dapat digunakan untuk menganalisis adalah MRSA. MRSA merupakan media

yang diperkenalkan oleh De Mann, Rogosa, dan Shape (1960) untuk

memperkaya, menumbuhkan, dan mengisolasi jenis Lactobacillus dari seluruh
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jenis bahan. MRS agar mengandung polysorbat, asetat, magnesium, dan mangan

yang diketahui untuk beraksi/bertindak sebagai faktor pertumbuhan bagi

Lactobacillus (Partic, 2008).

Persiapan media MRSA, suspensikan 68,2 g MRSA ke dalam 1 liter

akuades. Panaskan di atas kompor listrik sambil diaduk, rebus selama 1 menit

hingga tidak menggumpal. Sterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 12

menit. Dinginkan pada suhu 45–50°C, media siap untuk digunakan (Pronadisa,

2011).

Pemupukan dilakukan dengan cara timbang contoh semi padat sebanyak

25 g kemudian masukkan dalam wadah plastik steril. Untuk contoh semi padat,

tambahkan 225 mL larutan BPW 0,1% steril ke dalam wadah plastik yang berisi

contoh, homogenkan dengan vortex selama 1-2 menit. Ini merupakan larutan

dengan pengenceran 10-1. Pindahkan 1 mL suspensi pengenceran 10-1 tersebut

dengan pipet steril ke dalam larutan 9 mL BPW untuk mendapatkan pengenceran

10-2. Lakukan hal yang sama untuk mendapatkan pengenceran 10-3, 10-4, 10-5 dan

10-6. Kemudian 1 mL suspensi dipipet ke dalam cawan petri steril dan selanjutnya

didinginkan hingga suhu 44–46°C, kemudian dituangkan sebanyak 15–20 mL

media MRSA. Lakukan pemutaran cawan membentuk angka delapan hingga

tercampur seluruhnya dan diamkan sampai menjadi padat. Inkubasikan pada

temperatur 34°C sampai dengan 36°C selama 24 jam sampai dengan 48 jam

dengan meletakkan cawan pada posisi terbalik. Jumlah koloni yang dihitung

berada pada kisaran 25 sampai dengan 250 (SNI 2897-2008).
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3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sidik

ragam (ASIRA) untuk mengetahui berpengaruh nyata atau tidak terhadap

perlakuan dan data disajikan dalam bentuk tabel. Jika perlakuan berpengaruh

nyata atau sangat nyata maka  dilakukan uji lanjutan menggunakan Duncan’s

Multiple Range Test (DMRT) menurut Steel and Torrie (1991). Tabel analisis

keragaman rancangan acak lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Analisis Keragaman Acak Lengkap

Sumber DB JK 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 - - - -

Model matematis Rancangan Acak Lengkap menurut Steel and Torrie

(1991) sebagai berikut :

Yij = µ + τᵢ + €ij

Keterangan :

Yij : Nilai pengamatan kualitas petis daging kerbau pada perlakuan

ke-i dan ulangan ke-j

µ : Rataan umum hasil perlakuan penambahan BAL

τᵢ : Pengaruh perlakuan penambahan ke-i

€ij : Pengaruh kesalahan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

i : 1,2,3,4,5

j : 1,2,3,4
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Faktor koreksi (FK) =

Jumlah kuadrat total (JKT) = ∑ (Yij)² - FK

Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) =

Jumlah kuadrat galat (JKG) = JKT – JKP

Kuadrat tengah perlakuan (KTP) = JKP / dbP

Kuadrat tengah galat (KTG) = JKG / dbS

F Hitung = KTP / KTG

Hipotesis Statistik

H0 : Pengaruh perlakuan 1=2=3=4=5

H1 : Pengaruh perlakuan 1≠2≠3≠4≠5

Dengan kaidah

H0 diterima jika F hitung ≤ F tabel (α = 0,05)

H1 diterima jika F hitung > F tabel (α = 0,05)


