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III.  BAHAN DAN METODE KERJA

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada September 2014 di beberapa pasar tradisional di

Bandar Lampung dan analisis sampel di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian

Politeknik Negeri Lampung.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Bahan

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah daging sapi yang berasal dari

beberapa pasar tradisional di Kota Bandar Lampung.  Daging sapi yang digunakan

adalah daging paling luar yang kandungan lemaknya sedikit dan tanpa

memperhatikan bangsa dan umur sapi serta aquadest.

2. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wadah, plastik, pH meter,

timbangan digital, blender, kaca 2 lapis, oven, hardnes tester, kamera dan alat

tulis.
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C.  Peubah yang diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah kualitas fisik daging sapi ( pH,

susut masak, daya ikat air ) dari pasar tradisional yang ada di Kota Bandar

Lampung.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dan pengambilan

sampel menggunakan metode purposive sampling. Sebagai data pelengkap

maka dilakukan wawancara dengan peternak dan kuisioner (terlampir).

Kriteria purposive sampling pedagang daging sapi dipasar tradisional Kota

Bandar Lampung sebagai berikut :

a. lama berjualan minimal 2 tahun;

b. merupakan pekerjaan pokok, bukan pekerjaan tambahan/sampingan;

c. jumlah minimal daging yang dijual 25 kg.

E.  Pelaksanaan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data

sekunder.  Data primer mencakup segala informasi tentang daging sapi yang

menjadi obyek penelitian, misalnya pH, susut masak, dan daya ikat air.  Data

primer diperoleh dari responden di lapangan, penjual di pasar tradisional tersebut.

Data sekunder merupakan data yang tidak diambil dari lapangan, data tersebut

sudah tersedia sebelumnya baik dari literatur buku ilmiah atau pun dari Standar

Nasional Indonesia mengenai kualitas fisik daging.
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F.  Prosedur Penelitian

Prosedur penentuan dan pengambilan sampel daging sapi adalah :

1. menentukan pasar tradisional sebagai tempat pengambilan sampel daging

dengan menggunakan metode sampling, yaitu menetapkan berat sesuai

dengan tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Berat sampel daging

yang diambil dari pasar tradisional adalah 0,3 kg;

2. menyiapkan peralatan pengambilan sampel seperti pisau,plastik, sarung

tangan, wadah, alat tulis, dan kamera;

3. memotong motong menjadi beberapa bagian sampel;

4. menimbang bobot segar dari sampel tersebut;

5. memasukan sampel tersebut ke dalam wadah dan kantong plastik;

6. melakukan analisis terhadap sampel setelah 3 jam dari pengambilan untuk

mengetahui daya ikat air dan susut masak sampel tersebut;

7. mencatat hasil data yang diperoleh dan melakukan analisis dari tiap sampel.

1. Pengukuran pH daging

a. menyiapkan bahan dan alat;

b. menyiapkan sampel yang akan dianalisa seberat ± 10 gram (daging yang di

cincang);

c. memasukkan kedalam wadah breaker glass;

d. mencampur daging dengan aquades sebanyak 50 ml sampai sampel tertutup;

e. memblender daging tersebut sampai tercampur rata selama ± 10 detik;

f. mengukur pH dengan menggunakan pH meter yang sudah dinetralkan buffer

pH 4 dan 7;
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g. mengulang pengukuran pH sampai 2 kali, setelah itu hasilnya di rata-rata.

(Buckle et al., 1987).

2. Pengukuran susut masak daging

a. memotong daging dengan potongan steak seberat ±100 gram;

b. mengiris sampel setebal 3 cm sesuai dengan garis serat daging;

c. menimbang berat awal daging;

d. memanaskan oven selama 5 menit dengan suhu 1700C sebelum daging

dimasukkan;

e. memasukkan ke dalam oven yang bersuhu 1700C selama 5 menit;

f. mengangkat sampel tersebut kemudian di lap menggunakan tisu;

g. menimbang berat daging setelah dioven;

h. mengulang analisis sebanyak 2 kali, setelah itu hasilnya di rata-rata;

i. menghitung susut masak dengan rumus:

Susut Masak (%) = Berat awal - Berat akhir x 100 %
Berat awal

(Omojola, 2007).

3. Pengukuran daya ikat air

a. menimbang sampel seberat ± 0.5 gram menggunakan timbangan elektrik;

b. meletakan sampel di atas kertas saring whatman, lalu diapit kedua belah kaca

kemudian lakukan pengepresan dengan hardnes tester dengan beban 10 kg

selama 5 menit;

c. menimbang kembali daging tersebut;
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d. mengulang analisis sebanyak 2 kali, setelah itu hasilnya di rata-rata;

e. menghitung kadar DIA daging tersebut dengan rumus :

DIA (%) = 100 % - ( Berat awal - Berat akhir x 100 % )
Berat awal

(Pelicano et al., 2003)

G.  Analisa Data

Data kualitas fisik daging dari masing masing sampel disajikan dalam bentuk

tabel dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif.


