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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

(ITP) dan Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang, pada 

bulan Maret sampai dengan Juli 2015. 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumput laut jenis 

Euchema Cottoni yang di dapat dari kota Pasuruan, wortel, santan kelapa, gula 

pasir, air, dan tepung ketan dibeli di pasar kota Batu, kitosan teknis, dan 

karagenan teknis dibeli dari toko kimia Makmur Sejati. Sedangkan bahan-bahan 

kimia yang digunakan yaitu akuades, CaCl2, HCl, HgO, gliserol, asam asetat 

dibeli dari toko kimia Makmur Sejati, indikator PP dan media Nutrient Agar 

dibeli dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2.2 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pisau, sendok, blender, 

wajan, kompor, baskom, timbangan, gelas ukur 100 ml (Pyrex), thermometer, 

plastik serta alat-alat lain di laboratorium yang digunakan untuk analisis kimia 

dan mikrobiologi seperti oven, timbangan analitik (Ohaus Pioneer), desikator, 

cawan porselin, labu kjeldahl, erlenmeyer, cawan petri, pemanas listrik, gelas 

piala, gelas ukur, pipet volumetrik, tabung reaksi dan mikroskop olimphus kamera 

optilab). Sedangkan untuk pengujian mutu secara organoleptik digunakan score 

sheet menurut SNI 2725.1: 2009. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan membuat dodol dengan penambahan rumput 

laut dengan konsentrasi sebesar 50 g. Prosedur pembuatan dodol rumput laut yaitu 

diawali dengan memanaskan santan kelapa (1 buah kelapa : 1 liter air) 250 ml 

kemudian ditambahkan gula pasir 250 g, tepung ketan 100 g, bubur rumput laut 

50 g dan terakhir ditambahkan bubur wortel 150 g kemudian diaduk secara 

konstan selama 45 menit sampai adonan dodol rumput laut mengental dan 

berwarna coklat. Adonan dituang dan di dinginkan dalam loyang, setelah dingin 

adonan dodol di potong membentuk persegi panjang dengan ukuran berkisar 2x3 

cm dan kemudian dicelupkan kedalam larutan edible coating  pada proporsi 

karagenan dan kitosan dengan perlakuan A (100%:0%), B (75%:25%), C 

(50%:50%), D (25%:75%) dan E (0%:100%). 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) sederhana 3 kali ulangan dengan perlakuan proporsi bahan edible 

coating dari karagenan dan kitosan 5 level. 

Perlakuan proporsi karagenan dan kitosan sebagai berikut: 

Perlakuan A : 100% : 0% 

Perlakuan B : 75% : 25% 

Perlakuan C : 50% : 50% 

Perlakuan D : 25% : 75% 

Perlakuan E : 0% : 100% 

Perlakuan proporsi bahan edible coating dari karagenan dan kitosan diamati pada 

periode penyimpanan 0, 4, 8, dan 12 hari. 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Larutan Edible Coating dari Kitosan 

 Serbuk kitosan 1,5% (b/v) kedalam gelas ukur 100 ml kemudian ditambah 

larutan asam asetat 1% (v/v), gliserol 1% (v/v) dan CaCl2 0,8% (b/v) sampai 

volume 100 ml, kemudian diaduk dengan pengaduk magnet dan dipanaskan 

dengan plat pemanas (hot plate) stirer sampai suhu 60°C, diaduk dan dipanaskan 

sampai suhu 80°C yang dipertahankan selama 5 menit. 

3.4.2 Pembuatan Larutan Edible Coating dari Karagenan 

 Aquades dipanaskan dengan hot platesampai suhu ± 80
o
C dan dikontrol 

dengan menggunakan termometer. Tepung karagenan ditambahkan sebanyak 

0,8% (b/v) dan diaduk selama ± 3 menit pada suhu ± 80
o
C, kemudian 

ditambahkan gliserol 1% (b/v) dengan tetap diaduk ± 1 menit pada suhu ± 80
o
C. 

CaCl2 0,8% (b/v)  ditambahkan dengan tetap diaduk sampai homogen ± 6 menit 

pada suhu ± 80
o
C. 

3.4.3 Pelapisan edible coating  pada Dodol Rumput Laut 

Larutan edible coating dari karagenan dan kitosan di campur dengan 

proporsi sebagai berikut yaitu karagenan 100% : kitosan 0%, karagenan 75% : 

kitosan 25%, karagenan 50% : kitosan 50%, karagenan 25% : kitosan 75% dan 

karagenan 0% : kitosan 100%. Proses selanjutnya adalah melapisi (coating) dodol 

rumput laut dengan larutan edible coating sesuai perlakuan kemudian menyimpan 

dodol rumput laut kedalam cup yang tertutup pada suhu ruang 25
o
C, dengan lama 

waktu 0, 4, 8, dan 12 hari. Kelembaban udara (RH) dan suhu udara lingkungan 

juga ikut diukur menggunakan hygrometer dan termometer ruangan, masing-

masing mempunyai nilai sebesar 75% dan 26
o
C. 
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3.5 Pengukuran Parameter 

 Parameter pengamatan yang digunakan untuk melihat kualitas dodol yang 

terlapisi meliputi beberapa parameter, diantaranya analisa kadar air, uji FFA (free 

fatty acid), susut bobot, uji tekstur, uji mikrostruktural, analisa Total Plate Count 

(TPC), dan uji organoleptik (rasa, aroma, kenampakan dan kekenyalan). 

3.5.1 Prosedur analisa kadar air (AOAC 1970 dalam Sudarmadji, dkk, 1997) 

1. Menimbang bahan sebanyak 1-2 gram dalam botol timbang yang telah 

diketahui beratnya 

2. Mengeringkan dalam oven pada suhu 10-100
o 
C selama 3-5 jam 

3. Mendinginkan dalam desikator dan ditimbang 

4. Memanaskan lagi dalam oven selama 30 menit serta mendinginkan dalam 

desikator dan ditimbang 

5. Mengulang perlakuan sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan 

berturut-turut kurang dari 0,2 mg), dan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus:  

A-B   Keterangan: 

Kadar Air (%bb) =  x 100% A = Berat awal sampel (g) 

 A   B = Berat konstan sampel (g) 

 

3.5.2 Uji FFA (Free Fatty Acid) (Sudarmadji, 2003) 

 Minyak atau lemak sebanyak 10-20 gram ditambah 50 ml alkohol netral 

95% kemudian dipanaskan 10 menit dalam penangas air sambil diaduk dan 

ditutup pendingin balik. Alcohol berfungsi untuk melarutkan asam lemak. Setelah 

didinginkan kemudian dititrasi dengan KOH 0,1 N menggunakan indikator 

phenolphthalein sampai tepat warna merah jambu. 

Kadar asam lemak bebas (%FFA) = ml KOH x N.KOH x BM asam lemak x 100 

     bobot sampel (gram) x 1000 
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3.5.3 Pengukuran Susut Bobot (Sudarmadji, 2003) 

 Pengukuran susut bobot dilakukan berdasarkan persentase penurunan berat 

bahan sejak awal hingga akhir penyimpanan. Digunakan rumus sebagai berikut: 

% Susut bobot = (Bobot awal-bobot akhir) x 100% 

   Bobot awal 

3.5.4 Analisa Uji Kekerasan Metode Penetrometry (Bourne, 1982) 

 Penetrometer disiapkan dan diletakkan pada tempat yang datar kemudian 

jarum dipasang, dan ditambah pemberat pada penetrometer. Sampel dodol rumput 

laut disiapkan dan diletakkan pada dasar penetrometer sehingga jarum penunjuk 

dan permukaan sampel tepat bersinggungan dan jarum pada skala menunjukkan 

angka nol. Tekan tuas (lever) penetrometer selama 1 detik kemudian dibaca skala 

pada alat yang menunjukkan kedalaman penetrasi jarum kedalam sampel. 

Kekerasan dodol rumput laut adalah b/a/t dengan satuan mm/gr/dt. Prinsipnya 

semakin kecil nilai yang didapatkan maka tingkat kekerasan semakin besar. 

3.5.5 Foto Mikrostuktural (Marcellino, 1992) 

Pengujian mikrostruktural dilakukan dengan mengambil sebagian dodol 

rumput laut yang diiris setipis mungkin pada permukaan dodol, sehingga 

mendapatkan lapisan tipis, kemudian lapisan tersebut ditempelkan pada kaca  

dilihat pada mikroskop dengan perbesaran 400x, pada lensa mikroskop difoto 

dengan kamera khusus yang bisa masuk kedalam lensa mikroskop kemudian hasil 

foto diberi skala 100 mikron. Foto mikrostruktural diamati berdasarkan kerapatan 

dan besar kecilnya pori-pori. 

3.5.6 Uji Total Plate Count (TPC) (Badhowie, 1982) 

 Prosedur analisa Total Plate Count (TPC) sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 



24 
 

2. Menyemprot meja kerja dan tangan praktikan dengan alcohol 96% 

3. Membungkus cawan petri, tabung reaksi, pipet ukur dengan kertas 

buram,(tabung reaksi masing-masing diisi 9 mL akuades dan lubang ditutup 

kapas) 

4. Membuat media Nutrient Agar (NA) 

5. Mensterilkan semua alat yang telah dibungkus kertas buram pada autoclave 

selama 15 menit pada suhu 121
o
 C 

6. Mendinginkan alat dan bahan yang telah disterilisasi 

7. Melakukan pengenceran, sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi yang 

berisi 9 mL akuades yang telah steril (10
-1

) dilakukan secara aseptis, 

mengocoknya pada vortex 

8. Melakukan pengenceran berikutnya yaitu memipet 1 mL dari tabung reaksi 

10
-1

.
 

Dimasukkan ke tabung reaksi pengenceran 10
-2

, memvortex dan 

mempipet 1 mL lagi dimasukkan ke tabung reaksi 10
-3

 dan dimasukkan ke 

cawan petri secara aseptis 

9. Cawan petri yang telah terisi media NA steril diisi 1 mL sampel dari 

pengenceran 10
-3 

dan di goyang-goyangkan hingga merata 

10. Memasukkan cawan petri kedalam incubator dengan posisi terbalik pada 

suhu 35-37
o
C selama 24-48 jam 

11. Mencatat pertumbuhan coloni pada masing-masing cawan yang mengandung 

25-250 koloni dan melihat bentuknya dengan coloni counter. 

Nilai TPC dapat dihitung dengan memakai rumus berikut: 

Koloni per ml atau per gram = jumlah koloni per cawan  
 

           
. 
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3.5.7 Uji Organoleptik 

Dalam perancangan produk baru, pengujian dengan inderawi sangat 

berperan. Bentuk pengujian inderawi inilah yang paling mendasar dan pertama 

kali dilakukan oleh perancang yang bekerja pada pengembangan produk baru 

(Larmond, 1977). Sifat organoleptik sangat penting bagi setiap produk karena 

berkaitan erat dengan penerimaan konsumen.Untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat penerimaan panelis terhadap proporsi karagenan dan kitosan yang 

ditambahkan pada edible coating dodol rumput laut, maka digunakan uji kesukaan 

(Hedonic Test). Pengujian organoleptik dengan uji kesukaan ini dilakukan dengan 

melibatkan indera pembau, perasa, penglihatan, dan peraba pada sampel 5 

parameter berdasarkan kesukaan panelis. 

a. Rasa 

Rasa terbentuk dari sensasi yang berasal dari perpaduan bahan pembentuk 

dan komposisinya pada suatu produk makanan yang ditangkap oleh indera 

pengecap serta merupakan salah satu pendukung cita rasa yang mendukung 

kualitas suatu produk. Cita rasa sendiri didefinisikan oleh Hall (1968) dalam De 

Man (1976) sebagai rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang dimakan, 

terutama dirasakan oleh indera pengecap dan pembau, juga rangsangan lain 

seperti perabaan dan penerimaan derajat panas di mulut. 

b. Aroma 

Bau atau aroma dapat didefinisikan sebagai sifat-sifat bahan makanan 

yang memberikan kesan pada sistem pernafasan atau dengan kata lain aroma 

merupakan sifat-sifat produk yang dirasakan oleh penciuman (Darmaji, 2002). 

Aroma merupakan salah satu faktor pendukung cita rasa yang menentukan 
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kualitas suatu produk.Aroma juga merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan tingkat penerimaan suatu produk oleh konsumen. Menurut De man 

(1989), pengujian aroma dalam suatu produk baru dianggap penting karena cepat 

memberikan hasil penilaian terhadap produk terkait diterima atau tidaknya suatu 

produk. 

c. Kenampakan 

Dodol rumput yang sudah dilapisi edile coating dari karagenan dan kitosan 

diamati kenampakan fisiknya dari berbagai sisi meliputi kecerahan, ketebalan 

edible dan warna dodol rumput lautnya. 

d. Kekenyalan 

Dodol rumput laut yang dilapisi edible pada proporsi karagenan dan 

kitosan dinilai tingkat kekenyalanya oleh 15 panelis dengan cara memakan 

masing-masing perlakuan dan dibandingkan dengan kontrol.  

3.6 Analisis Data 

 Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) sederhana 

yang terdiri dari 5 perlakuan dan diulang 3 kali. 

Model matematis untuk RAL adalah (Wijaya, 2009): 

Yij = µ+ti+∑ij 

Yij = Nilai pengamatan perlauan ke-j 

µ  = Nilai satuan umum 

ti = Pengaruh perlakuan ke-i 

∑ij = Pengaruh galat perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 

i  = Perlakuan ke-i (1,2,3,4) 

j = Ulangan ke-j (1,2,3) peubah yang diamati 
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 Data yang diperoleh dilanjutkan menggunakan analisis sidik ragam atau 

Anova (Analysis of Vaiance) pada tingkat kepercayaan α = 0,05. Menurut Steel 

and Torrie (1991) dan jika memberikan hasil yang berpengaruh nyata maka 

dianjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil /BNT (Lest Significant 

Difference/LSD) untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Sedangkan data hasil 

uji organoleptik dianalisis dengan menggunakan uji skala hedonic (Hedonic Scale 

Test). 
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3.7 Diagram Alir Percobaan 
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Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Dodol Rumput Laut 
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Gambar 5. Proses pelapisan dodol rumput laut pada proporsi edible coating\dari 

  karagenan dan kitosan 
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