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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 5-6 bulan di Laboratorium Ilmu dan 

Teknologi Pangan dan Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 

Kegiatan penelitian dimulai pada bulan April sampai September 2015. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan yaitu panci, pengaduk kayu, pisau, kompor, beaker 

glass, erlenmeyer, spektrofotometer merk Genesys 20, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, gelas ukur, pipet volume, bola hisap, labu ukur, waterbath merk HH-4, 

oven, tanur, blender, timbangan analitik merk Ohaus, alat destilasi, labu kjeldahl, 

biuret, labu lemak, soxhlet, colour reader CR 10 merk Conica Minotta dan hot 

plate.  

3.2.2 Bahan 

Bahan yang dipakai yaitu rumput laut Eucheuma sp warna merah, yang 

diperoleh dari pasar besar kota Malang, kunyit Curcuma domestica yang 

diperoleh dari pasar besar kota Malang, sirup glukosa, sukrosa, asam sitrat, air, 

caragenan, aquadest, reagen DPPH absorbansi 0,8 – 0,9 , H2SO4 pekat, katalis 

Na2SO4.HgO, NaOH 50%, asam borat jenuh, HCl 0,02 N, petrolium benzene, dan 

kertas saring. 

3.3 Rancangan Penelitian 

 Penelitian menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

disusun sederhana. Perlakuan yang diberikan adalah persentase konsentrasi sari 

kunyit (Curcuma domestica) pada permen jelly rumput laut dan sebagai 
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pembanding yaitu permen jelly rumput laut tanpa sari kunyit (Curcuma 

domestica). Perlakuan ada 6 kombinasi dan akan diulang tiga kali. Perlakuan yang 

dilakukan sebagai berikut: 

P0 = permen jelly rumput laut tanpa substitusi sari kunyit (Curcuma domestica) 

P1 = permen jelly rumput laut dengan substitusi sari kunyit 10% berat rumput laut 

P2 = permen jelly rumput laut dengan substitusi sari kunyit 20% berat rumput laut 

P3 = permen jelly rumput laut dengan substitusi sari kunyit 30% berat rumput laut 

P4 = permen jelly rumput laut dengan substitusi sari kunyit 40% berat rumput laut 

P5 = permen jelly rumput laut dengan substitusi sari kunyit 50% berat rumput laut 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Permen Jelly Rumput Laut 

Rumput laut yang sudah direndam selama 3 hari, diblender dengan air 

perbandingn 5:1 (air : rumput laut). Setelah halus, dipanaskan suhu 90 – 100
0
 C 

selama 15 menit sampai kental, lalu ditambahkan sirup glukosa dan sukrosa 

(gula), diaduk rata. Menambahkan caragenan, diaduk merata, lalu menambahkan 

asam sitrat dan sari kunyit, dan selesai dipanaskan. Dituang dalam loyang dan 

didinginkan. Setelah dingin, dipotong kecil – kecil dan ditaburi dengan gula 

kastor agar tidak lengket dan manis. 

3.4.2 Analisis Fisik (Warna), Kimia (Proksimat), Organoleptik, dan 

Aktivitas Antioksidan Permen Jelly Rumput Laut 

 

Permen rumput laut yang sudah jadi dianalisis warna, kadar air, kadar abu, 

kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, organoleptik meliputi rasa,warna, 

tekstur, dan kesukaan, lalu analisis aktivitas antioksidannya juga. Selain permen 

rumput laut, sari kunyit (Curcuma domestica) yang akan ditambahkan dalam 

permen sebelumnya juga diuji aktivitas antioksidannya. 
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3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis ragam dan jika 

terdapat perbedaan secara nyata akan dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) guna menentukan level terbaik dari semua perlakuan. 

3.6 Prosedur Pengamatan 

3.6.1 Uji Radical Scavenging Activity (RSA) (Sukardi, 2001) 

a. Membuat larutan DPPH 7.5765 x 10
-5

 mol / l dalam etanol 

b. Mengambil 1 ml larutan DPPH dan ditambah 3 ml aquadest 

c. Menera absorbansi larutan tersebut pada panjang gelombang 516 nm 

d. Untuk menera sample, diambil 1 ml sample antioksidan ditambahkan 3 ml  

larutan DPPH 

e. Larutan tersebut ditera dengan spektrofotometer pada panjang gelombang  

516 nm. 

f. Menghitung aktivitas antioksidan dengan rumus :  

                      ( )        (  
                 

                  
) 

3.6.2 Uji Protein Metode Kjeldahl (Sudarmadji, 2003) 

a. Menghaluskan sampel yang akan dianalisis. 

b. Menimbang 0,1 – 0,2 gram bahan dan memasukkannya dalam labu  

 kjeldahl. 

c. Menambahkan 1 spatula katalis HgO – Na2SO4 dan menambahkan 2 ml  

 H2SO4 pekat. 

d. Mendestruksi sampel di hot plate dalam lemari asam ± 3 – 4 jam sampai 

warna sampel dalam labu kjeldahl bening, setelah bening menunggu labu 

kjeldahl sampai dingin. 
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e. Menambahkan 10 ml aquadest dalam labu kjeldahl dan memasukkan 

sampel tersebut dalam destilator. 

f. Menambahkan 10 ml NaOH 50% dan menambahkan 15 ml aquadest 

dalam destilator. 

g. Mendestilasi sampel dan menampung destilatnya dalam 10 ml asam borat, 

mendestilasi sampel sampai asam borat berubah warna menjadi hijau 

muda. 

h. Setelah asam borat berubah warna, menghentikan destilasi dan mentitrasi 

sampel dengan HCl 0,02 Nsampai warna sampel berubah lagi menjadi 

warna asam borat yaitu merah muda atau keunguan. 

i. Menera hasil titrasi dan menghitung kadar protein dalam sampel dengan 

rumus : 

              ( )  
                                  

                
 

 

Kadar Protein (%) = Kadar N Total (%) x Faktor Konversi (FK) 

3.6.3 Uji Lemak (Sudarmadji, 2003) 

a. Menghaluskan sampel yang akan dianalisis. 

b. Menimbang sampel halus 2 gram dan mengeringkannya dalam oven suhu 

50
0
 C. 

c. Menghaluskan sampel yang kering dan memasukkan sampel kering halus 

dalam timbel. 

d. Memasukkan labu lemak dalam oven ± 3 – 4 jam untuk menstabilkan 

beratnya, setelah itu labu lemak dimasukkan dalam desikator ± 15 menit 

sampai beratnya konstan untuk ditimbang. 
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e. Menimbang labu lemak dan mencatat beratnya, setelah itu memasukkan 

10 ml pelarut petrolium benzena dalam labu lemak. 

f. Mengekstrak lemak dalam sampel dengan pelarut. Caranya mendestilasi 

pada waterbath suhu ± 85
0
 C selama ± 2 jam, tergantung kadar lemak 

bahan. 

g. Menguapkan pelarut dalam labu lemak dengan cara memasukkannya 

dalam oven. Setelah semua pelarut teruapkan, memasukkan labu lemak 

dalam desikator selama 15 menit dan menimbang berat labu lemak. 

h. Mencatat hasilnya dan menghitung kadar lemak dengan rumus : 

Kadar Lemak Kasar (%) = 
(                    )      

          
 

3.6.4 Uji Kadar Air (Sudarmadji, 2003) 

a. Menghaluskan bahan yang akan dianalisis. 

b. Memasukkan cawan porselen ke dalam oven ± 3 – 4 jam untuk 

menstabilkan beratnya, lalu memasukkan cawan porselen ke dalam 

desikator selama 15 menit sampai beratnya konstan saat ditimbang. 

c. Menimbang cawan porselen dan mencatat beratnya, lalu menimbang 

bahan 2 gram. 

d. Setelah itu, memasukkan cawan porselen yang berisi bahan ke dalam oven 

dan dipanaskan dalam oven selama ± 5 jam untuk bahan segar dan ± 24 

jam untuk bahan kering (tepung). 

e. Memasukkan cawan poselen yang berisi bahan ke dalam desikator selama 

15 menit, lalu menimbang cawan dan mencatatnya. 

f. Menghitung kadar air bahan dengan rumus : 

Kadar Air (%) = 
(                    )      
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3.6.5 Uji Kadar Abu (Sudarmadji, 2003) 

a. Menghaluskan bahan yang akan dianalisis. 

b. Memasukkan cawan porselen ke dalam oven ± 3 – 4 jam untuk 

menstabilkan beratnya, lalu memasukkan cawan porselen ke dalam 

desikator selama 15 menit sampai beratnya konstan saat ditimbang. 

c. Menimbang cawan porselen dan mencatat beratnya, lalu menimbang 

bahan 2 gram. 

d. Setelah itu, memasukkan cawan porselen yang berisi bahan ke dalam oven 

dan dipanaskan dalam tanur selama ± 5 jam. 

e. Memasukkan cawan poselen yang berisi bahan ke dalam desikator selama 

15 menit, lalu menimbang cawan dan mencatatnya. 

f. Menghitung kadar air bahan dengan rumus : 

Kadar Abu (%) = 
(                      )      

                  
 

Berat Kering Bahan = berat bahan – berat kadar air pada bahan 

3.6.6 Uji Karbohidrat Metode By Different (Sudarmadji, 2003) 

Menghitung kadar karbohidrat dengan rumus : 

Kadar Karbohidrat = 100 - (Kadar Protein + Kadar Lemak Kasar + Kadar Air + 

Kadar Abu) 

 

3.6.7 Penentuan Intensitas Warna Metode L, a, b Hunter (Yuwono, 2001) 

1. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (transparan) 

2. Menghidupkan Colour Reader  

3. Menentukan target L, a, b. Dimana; L, adalah kecerahan, nilai positif (+) 

berarti cerah dan nilai negatif (-) berarti suram; axis a, nilai positif (+) 
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berarti merah dan nilai negatif (-) berarti hijau; axis b, nilai positif (+) 

berarti kuning dan nilai negatif (-) berarti biru. 

4. Mengukur warna dan mencatat  hasil yang tertera pada layar Colour 

Reader.  

3.6.8 Uji Organoleptik Metode Hedonic Scoring Test (Anonim, 2006) 

Evaluasi sensori atau organoleptik adalah ilmu pengetahuan yang 

menggunakan  indera manusia untuk  mengukur  tekstur,  kenampakan, aroma, 

dan flavor suatu produk pangan. Uji organoleptik yang dilakukan meliputi tekstur, 

warna, rasa, dan kesukaan. Pengujian ini menggunakan metode hedonic 

(kesukaan) scoring test dengan 20 panelis. Panelis diminta menilai berdasarkan 

dengan skala 1 - 6 berikut ini: 

1. Sangat Jelek 

2. Jelek 

3. Sedang 

4. Baik 

5. Sangat Baik 

6. Amat Sangat Baik 

 


