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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian pengaruh lama pengeringan terhadap karotenoid total tepung 

ubi ungu dan penentuan sifat organoleptik kue lumpur ubi ungu sebagai sumber 

belajar biologi menggunakan eksperimen murni sesungguhnya (True 

Experimental Research). Menurut Sukmadiata (2011) dalam eksperimen murni 

pengujian variabel bebas dan terikat dilakukan terhadap sampel kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, dimana subjek-subjek yang diteliti dalam 

kedua kelompok tersebut diambil secara acak.. 

3.2 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan bentuk The Postest-Only Control Design yaitu 

rancangan eksperimen tanpa ada pengukuran awal (pretest), tetapi hanya post test 

saja, oleh karena dianggap sama untuk semua kelompok  dan berasal dari satu 

populasi yang sama (Rofieq, 2001). Desain ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

R 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

R : Randomisasi 

K 

 P1 

P5 

P4 

P3 

P2 

 O1 

 O1 

 O2 

 O3 

 O4 

 O5 
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P : Kelompok perlakuan 

K : Kelompok kontrol 

O : Kelompok yang diteliti 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

satu faktor. Rancangan jenis ini memiliki ciri-ciri dimana penelitian yang 

dilakukan di lingkungan laboratorium dianggap homogen. Rancangan ini 

merupakan rancangan yang perlakuannya diletakkan dan dilakukan secara acak 

pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit percobaan memiliki peluang 

yang sama untuk menerima perlakuan. Dalam suatu penelitian diperlukan suatu 

ulangan dalam perlakuan, hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian 

terhadap suatu penelitian. Menurut Kemas (2003), jumlah ulangan dianggap 

cukup baik apabila memenuhi syarat berikut: 

 

 

Keterangan  

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)  15 

(5-1) (r-1)  15 

4 (r-1)  15 

4r – 4  15 

4r 19 

r 4,75 

r 5 

(t-1) (r-1)  15 
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Dari hasil perhitungan diatas, didapatkan bahwa jumlah pengulangan yang 

diperlukan adalah sebanyak 5 kali. Denah Rancangan Acak Lengkap pada 

penelitian ini menggunakan 5 perlakuan yang masing-masing diulang 5 kali. 

Banyak unit eksperimen pada petak RAL nonfaktorial 

= Banyak perlakuan x Ulangan  

= 5 x 5 

= 25 unit (petak) 

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap 

B1 K1 D1 C1 E1 

E2 B2 C2 D2 K2 

D3 K3 B3 C3 E3 

K4 E4 C4 B4 D4 

E5 D5 B5 K5 C5 

 

Keterangan  

K : Pengeringan menggunakan sinar matahari 

B : Lama Pengeringan 4 jam 

C : Lama Pengeringan 4,5 jam 

D : Lama Pengeringan 5 jam 

E : Lama Pengeringan 5,5 jam 

1,2,3,4,5 : Ulangan 

3.3  Waktu dan Tempat Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadyah Malang dan Laboratorium Pilot Plant Universitas Brawijaya. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 31 Mei 2017-14 Juli 2017 
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3.4  Populasi dan Teknik Sampling 

3.4.1 Populasi 

 Menurut Gunawan (2013), Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, 

baik hasil menghitung maupun pengukuran (kuantitatif atau kualitatif) dari 

karakteristik tertentu yang akan dikenai generalisasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah ubi jalar ungu (Ipomoea batatas) varietas ayamurasaki dari pasar Sentra 

Buah STT Sati Singosari. 

3.4.2 Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang dgunakan adalah simple random 

sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Gunawan, 2013). Sampel dalam 

penelitian ini adalah ubi jalar ungu (Ipomoea batatas) dari pasar pasar Sentra 

Buah STT Sati Singosari.Sampel yang digunakan pada setiap unit perlakuan yaitu 

200 gram. 

3.5 Jenis Variabel 

3.5.1 Variabel bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono, 

2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lama pengeringan ubi ungu 

(Ipomoea batatas). Variasi lama pengeringan yang digunakan yaitu 4 jam, 4,5 

jam, 5 jam, dan 5,5 jam. 
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3.5.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kadar karotenoid dan organoleptik kue lumpur ubi ungu. 

3.5.3 Variabel Kontrol 

 Variabel control adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ubi 

ungu var ayamurasaki, berat ubi ungu yang digunakan dalam unit sampel, tebal 

irisan ubi ungu dan suhu yang digunakan dalam pengeringan. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

 Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun  

operasional variabel tersebut, yaitu: 

a. Karotenoid merupakan senyawa alami yang tingkat ketidakjenuhannya sangat 

tinggi sehingga mudah terdegradasi akibat oksidasi dan proses pemanasan 

(Ranonton, dkk., 2015). 

b. Pengeringan didefinisikan sebagai suatu metoda untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan mengunakan energi panas 

sehingga tingkat kadar air kesetimbangan dengan kondisi udara (atmosfir) 

normal atau tingkat kadar air yang setara dengan nilai aktivitas air (Aw) yang 

aman dari kerusakan mikrobiologis, enzimatis atau kimiawi 

(Wirakartakusumah; Ruwanti, 2010) 
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c. Lama Pengeringan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui berapa 

lama suatu jenis pangan pengurangan kadar air dari bahan pangan sehingga 

daya simpan menjadi lebih panjang (Estiasih dan Ahmadi, 2008) 

d. Uji organoleptik merupakan pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan manusia untuk mengamati tekstur, warna, aroma,rasa suatu 

produk makanan, minuman ataupun obat (Ayustaningwarno, 2014). 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pengamatan. 

3.7.1 Persiapan Penelitian 

3.7.1.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk pembuatan tepung ubi ungu : 

1. Slicer  1 buah 

2. Cabinet driyer 1 buah 

3. Baskom 1 buah 

4. Blender 1 buah 

5. ayakan 80 mesh 1 buah 

Alat yang digunakan untuk pembuatan kue lumpur : 

1. Kompor 1 buah 

2. Timbangan 1 buah 

3. Sendok 1 buah 

4. Baskom 2 buah 

5. Cetakan Kue Lumpur 1 buah 

6. Spatula 1 buah 
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7. Mixer 1 buah 

Alat yang digunakan untuk analisis karotenoid : 

1. Timbangan analitik 1 buah 

2. Tabung reaksi 5 buah 

3. Tabung sentrifuge 1 buah 

4. Vortex 1 buah 

5. Spektrofotometer 1 buah 

6. Penjepit 1 buah 

7. Gelas ukur 1 buah 

8. Pipet tetes 1 buah 

9. Rak tabung reaksi  1 buah 

10. Kuvet kuarsa 25 buah 

11. Kuvet plastik  25 buah 

3.7.1.2 Bahan  

Bahan yang digunakan untuk membuat tepung ubi ungu: 

1. Ubi ungu (Ipomoea batatas)  

Bahan yang digunakan untuk membuat kue lumpur : 

1. Tepung Ubi Ungu  75 gram 

2. Tepung terigu 75 gram 

3. Margarin 80 gram 

4. Gula pasir 125 gram 

5. Air 250 cc 

6. Garam 
 

 
 sendok teh 

7. Vanili 
 

 
 sendok teh 
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8. Telur 6 butir 

9. Santan 400 cc 

10. Kismis 25 gram 

Bahan kimia yang digunakan untuk analisa yaitu:,  

1. Aseton  10 ml 

2. Petroleum eter 20 ml 

3.        1 gram  

4. Natrium Metabisulfit        )  0,25 % 

5. Aquades 45 ml 

3.7.2 Pelaksanaan Penelitian 

3.7.2.1 Pembuatan Tepung Ubi Ungu 

Langkah-langkah pembuatan tepung ubi ungu (Ipomoea batatas L) varietas 

ayamurasaki sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan alat yang digunakan untuk pengeringan berupa Cabinet 

dryer.  

2. Ubi ungu yang sudah disortasi  dan dicuci. Ubi jalar dikupas kulitnya dan 

dilakukan pencucian agar ubi jalar bersih dari sisa-sisa tanah yang menempel 

pada permukaan ubi jalar. 

3. Ubi ungu diiris dengan ukuran 2 mm menjadi lembaran-lembaran kecil 

menggunakan slicer, bertujuan untuk mempercepat pengeringan dan 

mempermudah penggilingan. 

4. Irisan ubi ungu direndam dalam larutan Natrium Metabisulfit        ) 

0,25% selama 5 menit dan tiriskan. 
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5. Ubi jalar kemudian dilakukan pengeringan. Pengeringan merupakan suatu 

cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air menggunakan 

energi panas. Waktu pengeringan  disesuaikan dengan perlakuan yang 

menggunakan 4 variasi yaitu 4 jam, 4,5 jam, 5 jam dan 5,5 jam. 

6. Ubi jalar ungu  yang telah kering kemudian  dilakukan penggilingan yaitu 

proses penghancuran ubi jalar ungu menjadi tepung ubi jalar. Penggilingan 

dilakukan dengan blender. 

7. Pengayakan dilakukan untuk menghasilkan homogenitas ukuran butiran 

tepung. Pengayakan dilakukan dengan menggunakan  ukuran 80 mesh. 

8. Tepung ubi ungu.  

3.7.2.2 Pembuatan Kue Lumpur 

Langkah-langkah pembuatan Kue Lumpur Ubi Ungu  

1. Mendidihkan air 250 cc air dan margarin 80 gram, 125 gram gula pasir hingga 

mendidih. 

2. Memasukkan tepung terigu dan tepung ubi ungu dengan perbandingan 

komposisi 75 gram tepung terigu dan 75 gram tepung ubi jalar ungu diaduk 

sampai homogen setelah itu didinginkan.  

3. Setelah dingin kemudian ditambahkan bahan-bahan lain seperti 6 butir telur 

dan ditambahkan 400 cc santan kental sedikit demi sedikit diaduk sampai rata. 

4. Adonan dipanggang dengan menggunakan cetakan lumpur yang sudah 

dipanaskan dan dilakukan pengujian organoleptik.  
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3.1 Diagram Alur pembuatan tepung ubi ungu (Ipomoea batatas L)  

varietas ayamurasaki. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubi ungu segar 

Ubi ungu dikupas dan dicuci  

Ubi ungu diiris dengan ukuran 2 mm 

Perendaman dalam larutan Natrium 

Metabisulfit 𝑁𝑎 𝑆 𝑂 ) 0,25% selama 5 menit dan 

tiriskan. 

 

Pengeringan ubi jalar sesuai perlakuan ( 4 jam, 4,5 

jam, 5 jam, 5,5 jam) dengan suhu 50°C 

Penggilingan dan Pengayakan 

Tepung ubi ungu 

Uji kadar karotenoid 
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3.2 Diagram alur pembuatan kue lumpur ubi ungu 

 

3.7.3 Pengamatan 

3.7.3.1 Kadar Karotenoid  

Analisis  Kadar Karoten Total Metode Corong Pisah  

a. Menimbang sampel sebanyak 0,5 g, dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge 

dan ditambahkan aseton dan petroleum eter murni masing-masing sebanyak 5 

ml. Sampel di sentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan tidak lebih dari 

3000 rpm. 

b. Sampel yang telah memisah jelas kemudian diambil dengan pipet tetes bagian 

yang bening saja untuk dianalisis dan ditampung pada tabung reaksi. 

Air 250 cc, margarin 80 gram, 125 gram gula 

pasir masak hingga mendidih 

Tambahkan Tepung terigu 75 gram dan 

tepung ubi ungu 75 gram aduk sampai 

homogen 

Tambahkan telur 6 butir dan 400 cc santan  

Adonan dipanggang dengan cetakan kue 

lumpur  

Uji organoleptik 
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c. Menambah aseton dan petroleum eter murni pada endapan masing-masing 

sebanyak 5 ml dan ditampung pada tabung reaksi yang sama. Ulangi sebanyak 

tiga kali. 

d. Memasukkan bagian bening yang telah tertampung ke dalam labu pemisah. 

Supernatan dibilas sebanyak tiga kali dengan aquades 45 ml (masing-masing 

15 ml). Air pembilas dibuang dan bagian atas ditampung lagi pada tabung 

sentrifuge. 

e. Menambahkan 1 gram        pada tabung sentrifuge kemudian divortex 

kembali selama 5 menit. 

f. Mengambil bagian  yang bening dengan menggunakan pipet tetes, endapan 

yang ada dibuang.  

g. Menambahkan petroleum eter sampai volume akhir 10 ml. 

h. Absorbansi dibaca pada panjang gelombang 450 nm dengan petroleum eter 

sebagai blanko. 

Kadar total karoten (µg/100g) = 
                                  

                    
 

3.7.3.2 Uji Organoleptik 

 Pada pengujian organoleptik yang dilihat adalah warna, rasa, aroma, dan 

tekstur. Pengujian organoleptik kue lumpur ubi ungu dibutuhkan panel untuk 

mendapatkan data. Menurut Ayustaningwarno (2014) panel tidak terlatih 

merupakan sekelompok orang yang berkemampuan diatas rata-rata yang tidak 

terlatih secara formal, tetapi mempunyai kemampuan untuk membedakan dan 

mengkomunikasikan reaksi dari penilaian organoleptik yang diujikan. Jumlah 

anggota panel tidak terlatih berkisar antara 25 sampai 100 orang. 
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 Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk 

mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. Tingkat kesukaan ini disebut 

skala hedonik, misalnya sangat suka, suka, agak suka, kurang suka, tidak suka, 

dan lain-lain. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut 

rentangan skala yang dikehendaki. Dalam analisis datanya, skala hedonik 

ditransformasikan ke dalam angka. 

 Langkah-langkah uji organoleptik adalah sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan panelis dan mempersiapkan bahan yang akan diuji. 

2. Memberikan penjelasan kepada panelis tentang hal yang akan diuji, cara 

pengujian, dan tujuan pengujian. 

3. Mempersilahkan panelis untuk mencicipi, membau, dan mengamati produk 

yang diuji pada setiap perlakuan. 

4. Setelah mencicipi, untuk menghilangkan kesan rasa yang pertama, maka 

panelis dipersilahkan untuk berkumur atau meminum air mineral untuk 

menghilangkan rasa sebelumnya. 

5. Mempersilahkan panelis mengisi data angket yang telah disediakan. 
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3.2 Tabel Format Pengujian Organoleptik 

Nama Panelis : 

Instruksi : Dihadapan saudara terdapat kue lumpur ubi ungu dengan variasi lama pengeringan 

yang berbeda. Nyatakan kesukaan anda terhadap karakteristik organoleptiknya, dengan 

memberi tanda (v) pada kode yang sesuai. Besarnya angka penilaian adalah : 

Sangat suka  = 5 

Suka            = 4 

Agak suka    = 3 

Kurang suka = 2 

Tidak suka    = 1 

Sampel  Uji warna  Uji Rasa Uji Aroma  Uji Tekstur 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

KU1                     

KU2                     

KU3                     

dst                     

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai tertinggi = 5 

Nilai terendah = 1 

Jumlah kriteria yang ditentukan = 5 

Jumlah panelis = 25 

1. Menghitung jumlah skor maksimal = jumlah panelis x nilai tertinggi 

 = 25 x 5 = 125 

2. Mengitung jumlah skor minimal = jumlah panelis x nilai terendah 

= 25 x 1 = 25 

3. Menghitung rerata maksimal 

Persentase maksimal = 
             

              
 = 

   

  
 = 5 
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4. Menghitung rerata minimal 

Persentase minimal  = 
            

              
 = 

  

  
 = 1 

5. Menghitung rentang rerata 

Rentang = rerata skor maksimal – skor minimal = 5 – 1 = 4 

6. Menghitung interval kelas rerata 

Interval presentase = rentang : jumlah kriteria = 4 : 5 = 0,8 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dilihat rerata tiap sampel dengan 

kriteria keseluruhan sebagai berikut : 

1,00 - 1,80 = Tidak suka 

1,90  – 2,50 = Kurang Suka 

2,60  – 3,30 = Cukup Suka 

3,40  – 4,10 = Suka 

4,20  – 5,00 = Sangat Suka   (Mentari, 2015) 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengambilan data penelitian melalui observasi eksperimen yaitu dengan teknik 

pengambilan data secara langsung dengan cara menguji kadar karotenoid dan uji 

organoleptik kepada panelis. Observasi di laboratorium difokuskan pada obyek 

perlakuan yaitu variabel terikat yang diberi perlakuan. Kemudian data yang 

diperoleh diaplikasikan ke dalam bentuk tabel. Tabel tersebut akan mencangkup 

data rerata pengujian kadar karotenoid dan pengukuran organoleptik kue lumpur 

ubi ungu dengan metode angket.  
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3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dimana pengolahan 

data dilakukan menggunakan uji normalitas (Lilifors), uji homogenitas, dianalisis 

dengan One way Anova selanjutnya jika ada beda nyata dilanjutkan uji BNT untuk 

mengetahui perlakuan yang terbaik. Untuk mengetahui penyebarannya normal dan 

apakah varian datanya homogen, maka data yang diperoleh di uji terlebih dahulu 

dengan uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan SPSS for 

Windows 2.1. Setelah itu dilakukan uji anava satu arah untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan total karotenoid pada tepung ubi ungu . Setelah uji anava satu 

jalan dilakukan uji BNT, uji BNT dilakukan untuk mengetahui perlakuan yang 

baik dengan menggunakan SPSS for Windows 2.1. 


