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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini  dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang mulai bulan Maret  sampai November 2015. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ember, baskom, 

blender, pisau, timbangan, panci, wajan, pengaduk, kompor, kertas  saring, 

telenan, loyang, plastik, pemarut, ayakan, timbangan anlitik merek Pioneer.  

 Peralatan yang digunakan untuk analisa antara lain mortal-martil, cawan 

porselen, labu Kjedhal, soxhlet, water batch merk Digital Thermostat HH-4, oven 

merek WTC binder E 5389749, tanur merk Vurnace 48000, pipet ukur merk 

Iwaki Pyrex, spatula, bola hisap, lemari asam, buret, alat destilator, earlenmeyer, 

gelas ukur merk Iwaki Pyrex, corong kaca, corong plastik, statif, klep, timble, 

baker glass merk Schott Duran, hot plate, desikator, penetrometer, cabinet dryer, 

magnetic stirrer. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk pembuatan dodol adalah gula putih, gula 

merah, santan (kara), garam, tepung ketan (Rose brand), bubur rumput laut 

(Eucheuma cottoni), ekstrak jahe, kencur, kayu manis dan kunyit yang. 

Sedangkan untuk analisa dodol menggunakan petroleum ether, aquades, H2SO4 

pekat, katalisator, NaOH 50%, asam borat, HCl 0,02 N, pelarut petroleum 

benzene, larutan K2SO4 10%, alkohol 80%. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Faktorial dengan 3 kali pengulangan. Adapun faktor yang dicobakan 

adalah jenis bahan pengental yaitu rumput laut dan tepung ketan dan jenis bahan 

tambahan ekstrak herbal jahe, kencur, kunyit dan kayu manis. Kombinasi 

keduanya dapat dilihat pada Tabel 9. 

Faktor I : Jenis Bahan Pengental  

A1 = Bubur Rumput Laut  

A2 = Tepung Ketan 

Faktor II : Bahan Tambahan Ekstrak Herbal 

B1 = Jahe 10% dari bahan utama 

B2 = Kencur 10% dari bahan utama 

B3 = Kunyit 10% dari bahan utama 

B4 = Kayu Manis 10% dari bahan utama 

 Berdasarkan kedua faktor tersebut, maka diperoleh 8 perlakuan seperti 

pada tabel 9. 

Tabel 9. Kombinasi Perlakuan Bahan Baku dengan Bahan Tambahan 

Perlakuan  

 

Kombinasi Perlakuan 

B1 B2 B3 B4 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 

 

Keterangan: 

A1B1 = Rumput Laut dengan Penambahan Ekstrak Jahe 

A1B2 = Rumput Laut dengan Penambahan Ekstrak Kencur 

A1B3 = Rumput Laut dengan Penambahan Ekstrak Kunyit 
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A1B4 = Rumput Laut dengan Penambahan Ekstrak Kayu Manis 

A2B1 = Tepung Ketan dengan Penambahan Ekstrak Jahe 

A2B2 = Tepung Ketan dengan Penambahan Ekstrak Kencur 

A2B3 = Tepung Ketan dengan Penambahan Ekstrak Kunyit  

A2B4 = Tepung Ketan dengan Penambahan Ekstrak Kayu Manis 

3.4 Pelaksaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Bubur Rumput Laut 

Menyortasi rumput laut dari kotoran lalu merendam rumput laut dengan 

air agar pasir mengendap dan rumput laut menjadi lebih lunak. Perendaman 

dilakukan selama 3 hari dan pergantian air setiap 24 jam. Setelah 3 hari rumput 

laut ditiriskan kemudian dihancurkan menggunakan blender. 

3.4.2 Pembuatan Ekstrak Herbal sebagai Bahan Tambahan 

 Proses pembuatan bubuk herbal diawali dengan penimbangan bahan 250 

gram. Bahan dibersihkan dengan membersihkan kulitnya kemudian diiris dengan 

ketebalan ± 2 mm, kemudian hasil irisan ditata pada Loyang kemudian 

dikeringkan dalam cabiner dryer dengan suhu 50°C selama 24 jam. Hasil bahan 

yang sudah kering kemudian dihaluskan menggunakan blender kemudian disaring 

menggunakan ayakan 80 mesh. Untuk bahan tambahan ekstrak herbal kayu manis, 

menggunaka bubuk kayu manis yang sudah ada di pasaran, sehigga tidak perlu 

dilakukan pemberisihan kulit dan penghalusan bahan menggunakan blender. 

Untuk tahap pembuatan ekstrak herbal dilakukan penimbang sebanyak 2 gram 

bahan kemudian menambahkan 10 ml aquades selanjutnya dilakukan maserasi 

selama 1 jam kemudian didiamkan ± 1 jam sampai mengendap setelah itu 
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memisahkan endapan dengan ekstraknya lalu menyaring dengan menggunkan 

kertas saring. 

3.4.3 Pembuatan Dodol 

 Penelitian utama dalam prosedur pembuatan dodol rumput laut : 

1. Santan kelapa dipersiapkan dengan perbandingan satu butir kelapa 

ditambahkan 500 cc air (santan kental). Kemudian santan encer (perasan 

santan ke 2). Santan kelapa kental kemudian dipanaskan sampai agak 

berminyak. 

2. Santan encer dibagi menjadi 2, sebagian ditambahkan gula panaskan hingga 

larut dan sisihkan, sebagiannya lagi untuk melarutkan tepung ketan dan 

rumput laut. 

3. Menambahkan gula dengan perbandingan 1 : 2 jumlah bahan. Dicampurkan 

bahan-bahan tersebut dimasak sampai adonan homogen, tidak lengket pada 

alat dan adonan mengkilap. 

4. Adonan kemudian diaduk, pemasakan dilakukan selama 1-2 jam hingga 

diperoleh dodol yang tidak lengket di tangan bila ditekan dengan jari. 

3.5 Parameter Pengamatan 

  Parameter yang digunakan pada pengamatan dodol meliputi kadar air, 

kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar gula total, kadar serat, aktivitas 

antioksidan, uji serat dan uji organoleptik. 

3.5.1 Analisa Kadar Air (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Menimbang contoh sebanyak 1-2 gram dalam botol timbangan yang sudah 

diketahui bobotnya. 

2. Mengeringkan dalam oven pada suhu 100
0
-105

0
C selama 3-5 jam 
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3. Mendinginkan lagi dalam oven selama 30 menit dan mendinginkan dalam 

desikator dan menimbang (perlakuan ini diulangi hingga tercapai bobot 

konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 

4. Melakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar Air (%) =   

3.5.2 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Membakar cawan pengabuan dalam tanur kemudian didinginkan 3-5 menit 

lalu ditimbang.  

2. Menimbang dengan cepat kurang lebih 2 gram sampel yang sudah 

dihomogenkan dalam cawan.   

3. Memasukkan dalam cawan petri pengabuan kemudian dimasukkan ke dalam 

tanur dan dibakar sampai di dapat abu-abu atau sampai beratnya tetap. 

4. Mendinginkan bahan kemudian ditimbang. 

Kadar Abu (%)  =  berat abu  x 100 % 

          berat bahan 

3.5.3 Analisa Kadar Protein (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Menimbang kurang lebih 0,5 gr sampel. Dimasukkan ke dalam labu khjedhal 

100 ml. 

2. Menambahkan kurang lebih 1 gr campuran selenium dan 10 ml H2SO4 pekat 

kemudian dihomogenkan.  

3. Mendestruksi dalam lemari asam sampai jernih dan dibiarkan dingin, lalu 

menuang kedalam labu ukur 100 ml ambil dibilas dengan aquades. 

(berat bahan + berat cawan kosong)- berat akhir x 100%          

(berat bahan) 
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4. Membiarkan dingin kemudian ditambahkan aquadest sampai tanda tera. 

Menyiapkan penampung yang terdiri dari dari 10 ml H2BO3 2% tambah 4 

tetes larutan indicator dalam erlemeyer 100 ml. 

5. Mengambil 5 ml NaOH 30% dan 100 ml aquadest di suling hingga volume 

penampung menjadi kurang lebih 50 ml dibilas ujung penyuling dengan 

aquades kemudian ditampung bersama isinya. 

6. Menitrasi dengan larutan HCl atau H2SO4 0,02 N 

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

rumus : 

% N    = ml titrasi x N HCl x 14,008 x 100% 

     Berat bahan x 1000 

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

F = faktor koreksi 

3.5.4 Analisa Kadar Lemak (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Menghaluskan sampel yang akan dianalisis. 

2. Menimbang sampel halus 2 gram dan mengeringkannya dalam oven suhu 50
0
 

C. 

3. Menghaluskan sampel yang kering dan memasukkan sampel kering halus 

dalam timbel. 

4. 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. 

5. Menimbang labu lemak dan mencatat beratnya, setelah itu memasukkan 10 

ml pelarut petrolium benzena dalam labu lemak. 
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6. Mengekstrak lemak dalam sampel dengan pelarut. Caranya mendestilasi pada 

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

7.  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. 

8.  Mencatat hasilnya dan menghitung kadar lemak dengan rumus : 

9. Kadar Lemak Kasar (%) = (Berat akhir – Berat botol) x 100% 

Berat sampel 

 

3.5.5 Analisa Gula Total (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Mengambil kurva standar 

2. Menimbang sampel 20-30 gram, menambhkan alkohol 80% dengan 

berbanding 1:1. 

3. Menghancurkan bahan sampai gula terekstrak. 

4. Menyaring sampel dengan menggunakan kapas, lalu sisa padatan pada kapas 

dicuci dengan alkohol 80% sampai seluruh gula terlarut. 

5. Mengukur pH filtrat, jika asam tambahkan CaCo3 sampai cukup basa. 

6. Memanaskan filtrat dengan suhu 100°C selama 30 menit. 

7. Menyaring kembali dengan kapas saring whattman no. 2 atau kapas. 

8. Menghilangkan alkohol dengan memanaskan filtrat dengan suhu dijaga ± 

85°C, jika akan kering tambahkan air dengan volume 220 ml aquades dan 

mengocok agar tercampur rata. 

9. Menambahkan Pb asetat jenuh 1 ml. 

10. Mengambil filtrat 1 ml dan encer dalam 100ml volume. 
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11. Memasukkan 1 ml filtrat dalam tabung reaksi dan tambahkan secara cepat 5 

ml pereaksi Anthrone. 

12. Menutup tabung reaksi dan campur merata. 

13. Memanaskan pada penangas dengan suhu 100°C selama 12 menit. 

14. Mendinginkan cepat dengan menggunakan air mengalir. 

15. Memindahkan dalam kuvet dan membaca absorbansi larutan dengan panjang 

gelombang 630 nm dengan spektrofotometer UV-Vis. 

16. Menentukan konsentrasi gula total dengan menghubungkan kurva standar, 

berikut rumus perhitungannya; 

  Gula total (%) = mg gula total x fp x 100% 

        (berat bahan) x (1000) 

3.5.6 Analisa Serat Kasar (Sudarmadji dkk., 1990) 

1. Menghaluskan bahan sehingga dapat melalui ayakan diameter 1 mm dan 

campurlah baik-baik. Kalau bahan tak dapat dihaluskan, hancurkan sebaik 

mungkin. 

2. Menimbang 2 gram bahan kering dan ekstraksi lemaknya dengan soxhlet. 

Kalau bahan sedikit mengandung lemak, misalnya sayur-sayuran, gunakan 

10 gram bahan, tidak perlu dikeringkan dan diekstraksi lemaknya. 

3. Memindahkan bahan kedalam erlenmeyer 600 ml. Kalau ada tambahkan 0,5 

gram asbes yang telah dipijarkan dan 3 tetes zat anti buih (antifoam agent). 

4. Menambahkan 200 ml larutan H2SO4 mendidih (1,25 gram H2SO4  

pekat/100 ml= 0,255 N H2SO4, dan menutup dengan pendingin balik, 

mendidihkan selama 30 menit dan kadangkala digoyang-goyangkan. 
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5. Menyaring suspensi melalui kertas saring dan residu yang tertinggal dalam 

erlenmeyer, dicuci dengan aquades mendidih. Mencuci residu dalam kertas 

saring sampai air cucian tidak bersifat asam lagi (uji dengan kertas lakmus). 

6. Memindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer kembali dengan spatula, dan sisanya dicuci dengan larutan 

NaOH mendidih (1,25 gram NaOH/100ml=0,313 N NaOH) sebanyak 200 

ml sampai semua residu masuk ke dalam erlenmeyer. Mendidihkan dengan 

pendingin balik sambil kadang kala digoyang-goyangkan selama 30 menit. 

7. Menyaring melalui kertas saring kering yang telah diketahui beratnya atau 

krus Gooch yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya, sambil dicuci 

dengan larutan K2SO4 10 %. Mencuci lagi residu dengan aquades mendidih 

dan kemudian dengan 15 ml alkohol 95%. 

8. Mengeringkan kertas saring atau krus dengan isinya pada 110
o
 C sampai 

berat konstant (1-2 jam), mendinginkan dalam desikator dan menimbang. 

Jangan lupa mengurangi berat asbes, kalau digunakan. 

   Serat Kasar = Berat residu – berat serat kasar 

3.5.7 Analisa Tekstur (Kekerasan) Metode Penetrometri (Sumarmono, 2012 

dalam Purukan, 2013) 

1. Menyiapkan penetrometer pada tempat yang datar dan pasang jarum, 

kemudian menambahkan pemberat (weight) 50 gram pada penetrometer. 

2. Mencatat berat jarum (needle), test rod (plunger), dan pemberat. Sampel 

bakso disiapkan dan diletakan pada dasar penetrometer sehingga jarum 

penunjuk dan permukaan sampel tepat bersinggungan dan jarum pada skala 

menunjukan angka nol.  
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3. Tuas (lever) penetetrometer ditekan selama 1 detik. Selanjutnya dibaca dan 

dicatat skala pada alat yang menunjukan kedalaman peneterasi jarum 

kedalam sampel.  

4. Kekerasan/kelunakan bakso adalah b/a/t dengan satuan mm/gr/dt. Prinsipnya 

semakin kecil nilai yang didapatkan maka tingkat kekerasan semakin besar. 

3.5.8 Analisa Antioksidan Metode DPPH (Sukardi, 2011) 

1. Menghancurkan dan timbang bahan dengan perbandingan antara bahan dan 

pelarut yaitu 1:5. 

2. Mengekstrak bahan dengan pelarut etanol 95% kemudian dihomogenkan 

dengan menggunakan stiler selama 1 jam dan mengendapkan larutan selama 

24 jam. 

3. Menyaring larutan dengan kertas saring. 

4. Memekatkan larutan menggunakan evaporator sampai kering yang 

sebelumnya telah diketahui berat kosong botol evaporator.  

5. Menimbang berat kering ekstrak dan menambahkan etanol 99% hingga 

didapati ekstrak dengan kadar 200 ppm. 

6. Membuat larutan DPPH 7,5765x10
-5

 mol dalam etanol absolut. 

7. Mengambil larutan DPPH sebanyak 1 ml dan menambahkan dengan 3 ml air 

suling. 

8. Menera absorbansinya pada panjang gelombang 519 nm, maka akan 

diperoleh absorbansi sebesar 0,8. 

9. Untuk menera sampel ambil 1 ml antioksidan ditambahkan 3 ml larutan 

DPPH. Campuran digojog dan ditera dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 519 nm.  
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10. Menghitung antioksidan dengan rumus: 

% aktivitas antioksidan = (1 – Absorbansi kontrol) x 100 % 

     Absorbansi sampel 

3.5.9 Analisa Mutu Organoleptik (Soekarto, 1985) 

Pengujian organoleptik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

kesukaan, tekstur, dan kenampakan. Uji organoleptik dilakukan terhadap 15 

orang panelis. Adapun skala penilaian organoleptik yang diterapkan  ditunjukkan 

pada Tabel sebagai berikut : 

Tabel 9. Indeks Penilaian Rasa 

Indeks Rasa  

1 Sangat Tidak enak 

2 Tidak Enak 

3 Enak 

4 Sangat enak 

 

Tabel 10. Indeks Penilaian Aroma 

Indeks Aroma 

1 Sangat Tidak Suka 

2 Tidak Suka 

3 Suka 

4 Sangat Suka 

 

Tabel 11. Indeks Penilaian Kenampakan 

Indeks Kenampakan 

1 Sangat Tidak Menarik 

2 Tidak Menarik 

3 Menarik  

4 Sangat Menarik 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Bubur Rumput Laut 

Rumput laut kering 

Perendaman 3 hari ( penggantian   

air tiap 24 jam) 
 

Penirisan 

Pemotongan 

 Penghancuran 

Bubur  rumput laut 

Air  

Air  
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Rempah-rempah  

Pemotongan  

Pengeringan 

(T=50°, t=24 Jam) 

 

Penghancuran  

Ekstrak rempah 

Pengayakan 

(80 mesh) 

 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Herbal 

46

Analisis kimia : 

 Aktivitas 

antioksidan 

Ekstraksi (maserasi) 

60 menit  

Jahe, 

kunyit, 

kecur 

 *Kayu manis : langsung menggunakan bubuk kayu manis yang ada di pasaran 

Air : Rempah 

2 : 5 
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Tepung Ketan 

Bubur Rumput Laut 

 

Pencampuran 

Pemanasan 

60-70 C° 

 

Pendinginan 

(suhu ruang) 

Ekstrak Rempah 

(10%),  

Santan, gula putih, 

gula merah, garam 

 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Dodol 
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Analisis kimia : 

Kadar air, Kadar abu, 

Kadar protein, Kadar 

lemak,  gula total, 

Aktivitas antioksidan, 

serat kasar 

 

Analisa fisik: 

Uji tekstur 

 

Uji organoleptik : 

Aroma, Kenampakan, 

Kelenturan, Rasa 

Dodol  


