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III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu  dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2013 dilaboratorium

Teknologi Pasca Panen (TPP) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan adalah daging itik afkir segar berumur

22-24 bulan sebanyak 4 kg, aquades ± 19 liter, asap cair ± 6000 ml, tepung

tapioka 600 g, bumbu 200 g (garam, merica dan bawang putih), es batu 400 g, alat

yang digunakan panci, food processor, gilingan, kompor, sendok, pisau,

termometer, baskom dan pencetak bakso.Alat yang digunakan untuk penilaian

organoleptik adalah alat tulis dan format uji.

3.3. Metode Penelitian

3.3.1. Rancangan percobaan

Metode penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan Rancangan

Acak Lengkap ( RAL) dengan 5 taraf perlakuan dan 4 ulangan. Bakso daging itik

afkir yang direbus asap cair dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 0%, 5%, 10%,

15%, dan 20%. Tabel 3.1. Memperlihatkan komposisi bahan pembuatan bakso

daging itik afkir yang direbus asap cair dengan konsentrasi berbeda

Tabel 3.1. Komposisi Bahan Pembuatan Bakso Daging Itik Afkir yang Direbusan
Asap Cair dengan Konsentrasi Berbeda

Nama bahan Konsentrasi Asap Cair
0% 5% 10% 15% 20%

Dafing itik afkir (g) 800 800 800 800 800
Tepung tapioka (g) 120 120 120 120            120
Merica (g) 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Bawang putih (g) 13,3 13,3 13,3 13,3           13,3
Garam (g) 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Es batu (g) 80 80 80 80 80
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Tabel 3.2. Komposisi Asap cair Perebusan Bakso Daging Itik Afkir Dengan
Konsentrasi Berbeda

Nama Bahan 0% 5% 10% 15% 20%
Asap cair (ml)           0 75 150 225             300
Aquades (ml)        1500              1425 1350              1275           1200

3.3.2. Prosedur Penelitian

Daging yang digunakan untuk membuat bakso adalah daging pre rigor

mortis. Pelumatan daging atau penggilingan menggunakan alat penggiling (food

processor).Pencegahan denaturasi protein selama penggilingan dengan cara

penambahan es batu sehingga suhu daging tetap rendah, kemudian daging giling

dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu yang telah dihaluskan. Pencampuran

ini harus homogen sehingga kualitas bakso dapat dipertahankan. lalu dilakukan

pencetakan menjadi bola-bola bakso dan direbus didalam asap cair dengan

konsentrasi 0%, 5%, 10%, 15% dan 20% yang sudah mendidih pada suhu 100oC

selama 15 menit hingga matang. Indikasi matang adalah bakso mengapung di

permukaan air setelah itu bakso diangkat ditiriskan dandidinginkan. Gambar 3.3.

memperlihatkan diagram alir penelitian

Daging itik afkir segar umur 22-24 bulan (4 kg)

Penggilingan daging itik afkir

Pencampuran tepung, bahan dan bumbu

Perebusan bakso mengunakan aquades dan asap cair dengan konsentrasi
0%, 5%, 10%, 15% dan 20%

Pada suhu 100oC, selama 15 menit (pematangan bakso)

Bakso itik afkir

Analisis variabel

Analisis data

Gambar 3.3. Diagram Alir Penelitian
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3.3.3. Variabel yang diukur

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah :

1. Skor rasa

2. Skor aroma

3. Skor warna

4. Skor tekstur

3.3.4. Teknik Analisis Variabel ( Soekarto, 1985 )
Penilaian sifat organoleptik bakso daging itik afkir menggunakan uji

pembanding jamak
1. uji pembanding jamak dilakukan oleh 47 panelis agak terlatih yaitu

Panelis yang telah diberikan pengarahan tentang pelaksanaan uji

pembanding jamak

2. sampel disuguhkan secara bersamaan

yang dibanding yang dibanding

kontrol

yang dibanding yang dibanding

Gambar 2. Uji pembanding jamak

3. panelis diminta memberi penilaian dan diisi berdasarkan kriteria penilaian

seperti yang terdapat dalam Lampiran 1.

3.4. Analisis Data

Data hasil uji pembandingan skor rasa, aroma, tekstur dan warna  disajikan

dalam bentuk tabel, selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan

analisis sidik ragam (asira) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. Asira

rancangan acak  lengkap disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.4. Analisi Keragaman Rancangan Acak Lengkap.
Sumber db JK KT Ftabel
Keragaman F Hitung 0,05% 0,01%
Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG 2,41 3,41
Galat t(r-1) JKG KTG
Total tr-1 JKT - - - -

5% 10%

15%20%

0%
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Model matematika Rancangan Acak Lengkap Steel dan Torrie (1991) adalah :

Yij =µ+τi+εij
Keterangan :

Yij : Nilai pengamatan bakso pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
µ : Rataan umum hasil perlakuan.
τi : Pengaruh perlakuan ke-i

ε : Pengaruh kesalahan ke-i dan ulangan ke-j
i : 1, 2, 3, 4, 5

j : 1, 2, 3, 4

Data uji argonoleptik di analisis dengan mengunakan analisis sidik ragam

(asira). Jika perlakuan berpengaruh nyata F tabel> Fhitung (α =0.05 dan α =0,01)

akan di uiji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT).

Hipotesis statistik sebagai berikut:

H0 : Bakso itik afkir yang direbus dalam asap cair dengan konsentrasi berbeda

tidak berpengaruh terhadap sifat organoleptik bakso (warna, rasa, aroma,

tekstur).

H1 : Bakso itik afkir yang direbus dalam asap cair berpengaruh terhadap sifat

organoleptik bakso (warna, rasa, aroma, tekstur).


