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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pilot Plant Universitas Brawijaya, 

Laboratorium Nutrisi dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, 

Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, dan 

Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 – 14 Juni 2017. 

 

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni. Menurut 

Sukmadinata (2013) menyebutkan bahwa dalam eksperimen murni pengujian 

variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek-subjek yang diteliti dalam kedua 

kelompok tersebut diambil secara acak. 

Penelitian ini menggunakan Factorial Design. Factorial Design merupakan 

penerapan kombinasi-kombinasi perlakuan pada satuan-satuan percobaan yang 

dilakukan secara serentak atau faktorial (Hanafiah, 2005). Penelitian ini terbagi 

menjadi 2 faktor. Faktor pertama yaitu lama blansing (A) yang terdiri dari A1 

(lama 1 menit), A2 (lama 2 menit), dan A3 (lama 3 menit). Faktor kedua yaitu 

metode blansing (B) yang terdiri dari B1 (metode blansing dengan air panas) dan 

B2 (metode blansing dengan uap air panas). Desain penelitian yang akan 

dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Rancangan Faktorial 3x2 

 
Faktor A 

A1 A2 A3 

Faktor B 
B1 A1 B1 A2 B1 A3 B1 

B2 A1 B2 A2 B2 A3 B2 

 

Keterangan:  

A : Variasi lama blansing 

A1 : Lama blansing 1 menit 

A2 : Lama blansing 2 menit 

A3 : Lama blansing 3 menit 

B : Variasi metode blansing 

B1 : Metode blansing dengan air panas 

B2 : Metode blansing dengan uap air panas 

Rancangan percobaan yang digunakan untuk menempatkan unit 

eksperimental dalam lingkungan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap. Rancangan jenis ini memiliki ciri khas yaitu bahan percobaannya dan 

lingkungan yang relatif homogen. Rancangan ini merupakan rancangan yang 

semua satuan percobaannya mempunyai peluang yang sama besarnya untuk 

dikenai suatu jenis perlakuan atau pengacakan dilakukan secara lengkap tanpa 

batasan tertentu (Tanujaya, 2013). Pada suatu penelitian diperlukan suatu ulangan 

dalam perlakuan, hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian terhadap suatu 

penelitian. Penelitian ini terdiri dari 6 kelompok perlakuan dan 1 kelompok 

kontrol. Menurut Hanafiah (2005) bahwa penentuan jumlah ulangan didasarkan 

atas persamaan : 

 

 

Keterangan :  

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)  15  

(7-1) (r-1)  15 

(t-1) (r-1)  15 
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6(r-1)  15 

6r – 6  15 

6r  21 

r  3,5 

r  4 

Dari hasil perhitungan diatas, didapatkan bahwa jumlah pengulangan yang 

diperlukan adalah sebanyak 4 kali. Denah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

pada penelitian ini menggunakan 6 kelompok perlakuan dan 1 perlakuan kontrol 

yang masing-masing diulang 4 kali. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka 

penyusunan Rancangan Acak Lengkap Faktorial sebagai berikut:  

Banyak unit eksperimen pada petak RAL Faktorial 

= Banyak perlakuan x Ulangan  

= 7 x 4 

= 28 unit (petak) 

Penempatan setiap unit eksperimen dilakukan dengan melakukan pengundian 

yang ditunjukkan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Denah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 3x2 

A2B11 A3B11 A3B21 A3B22 

A1B11 A1B21 A2B21 A2B12 

AKBK1 A3B23 A1B12 A2B22 

AKBK2 A3B12 A2B13 A2B23 

AKBK3 A1B22 A1B23 A1B24 

A2B14 AKBK4 A2B24 A1B13 

A3B13 A3B14 A1B14 A3B24 

 

Keterangan: 

X1 : Pengulangan ke 1 

X2 : Pengulangan ke 2 

X3 : Pengulangan ke 3 

X4 : Pengulanagn ke 4 

AK : Lama blansing 0 menit (Kontrol) 
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BK : Tanpa blansing (Kontrol) 

A1 : Lama blansing 1 menit 

A2 : Lama blansing 2 menit 

A3 : Lama blansing 3 menit 

B1 : Metode blansing dengan air panas 

B2 : Metode blansing dengan uap air panas 

 

3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Menurut Muhidin dan Somantri (2006) bahwa populasi adalah keseluruhan 

elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki 

karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah labu kuning (Cucurbita moschata) dengan varietas bokor dari 

Pasar Gadang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008). Sampel yang diambil dari populasi harus mewakili 

seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 kg labu kuning (Cucurbita 

moschata) dengan varietas bokor dari Pasar Gadang. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, 

yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak 

tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut 

(Sugiyono, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah labu kuning (Cucurbita 

moschata) dengan varietas bokor dari Pasar Gadang. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 200 gram tiap unit perlakuan untuk 6 kelompok perlakuan 

dan 1 kelompok kontrol yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 ulangan. 



58 

 

 

 

3.4 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2008). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi lama dan metode blansing. 

Variasi lama blansing yang dilakukan pada penelitian yaitu 1 menit, 2 menit, dan 

3 menit. Variasi metode blansing yang dilakukan pada penelitian yaitu metode 

blansing dengan air panas dan metode blansing dengan uap air panas.  

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kualitas tepung labu kuning yang meliputi total karoten, kadar air, 

warna L* a* b*, dan rendemen. 

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2008). Variabel kontrol dalam penelitian 

ini adalah labu kuning tanpa blansing, suhu blansing, dan suhu cabinet dryer. 
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3.4.2 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. Lama blansing yaitu waktu yang diperlukan dalam proses blansing. Lama 

blansing umumnya membutuhkan waktu selama 1-10 menit dengan suhu 

berkisar 75-95
o
C (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Lama yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 1 menit, 2 menit, dan 3 menit.  

b. Metode blansing dengan air panas yaitu metode blansing dengan panas basah. 

Sehingga bahan makanan langsung kontak dengan air panas (Aminah dan 

Hersoelistyorini, 2012). Metode blansing dengan air panas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan merendam irisan labu kuning dalam air panas pada suhu ± 

90
o
C. 

c. Metode blansing dengan uap air panas yaitu metode blansing yang 

pemanasannya berasal dari uap air. Sehingga bahan tidak langsung kontak 

dengan air (Aminah dan Hersoelistyorini, 2012). Metode blansing dengan uap 

air panas dalam penelitian ini dilakukan dengan memasukkan irisan labu 

kuning ke dalam panci pengukus yang berisi air pada suhu ± 90
o
C. 

d. Total karoten merupakan banyaknya kandungan karoten dalam bahan pangan 

(Rohman dan Sumantri, 2013). Pengukuran total karoten pada tepung labu 

kuning menggunakan metode corong pisah.  

e. Kadar air adalah banyaknya kandungan air persatuan bobot bahan dan biasanya 

dinyatakan dalam persen (Lisa dkk., 2015). Pengukuran kadar air pada tepung 

labu kuning menggunakan SNI 01-2891-1992. 
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f. Warna merupakan salah satu parameter fisik dalam sebuah produk pangan. 

Warna merupakan salah satu profil visual yang menjadi kesan pertama 

konsumen dalam menilai bahan makanan (Ayu dan Yuwono, 2014). 

Pengukuran warna L* a* b* pada tepung labu kuning menggunakan Colour 

Reader. 

g. Rendemen adalah presentase produk yang didapatkan dari membandingkan 

berat awal bahan dengan berat akhirnya (Lisa dkk., 2015). 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

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

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Tahap ini digunakan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan, yaitu :  

a. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Pisau     1 buah 

2) Mesin slicer ± 2mm   1 buah 

3) Kompor    1 buah 

4) Panci     1 buah 

5) Pengukus    1 buah 

6) Termometer    1 buah 

7) Timbangan    1 buah 

8) Cabinet dryer    1 buah 

9) Blender    1 buah 

10) Ayakan 80 mesh   1 buah 

11) Timbangan analitik   1 buah 

12) Sentrifuge    1 buah 

13) Tabung sentrifuge   28 buah 

14) Tabung reaksi    28buah 

15) Pipet tetes    3 buah 

16) Labu pemisah    1 buah 
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17) Spektrofotometer   1 buah 

18) Eksikator    1 buah 

19) Botol timbang    28 buah 

20) Oven     1 buah 

21) Colour Reader    1 buah 

 

b. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Labu kuning varietas bokor   

2) Sampel tepung labu kuning 

3) Kertas label   

4)  Aseton 

5) Petrolium eter 

6) Aquades 

7) Na2SO4 

   

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian merupakan tahap pembuatan tepung labu kuning 

dengan perlakuan variasi lama dan metode blansing yaitu:  

1) Memotong labu kuning dari kulit dan bijinya menggunakan pisau. 

2) Mencuci bersih labu kuning dengan air mengalir. 

3) Memotong labu kuning menggunakan mesin slicer dengan ketebalan ± 2 mm. 

4) Menimbang labu kuning sebanyak 200 gram pada tiap perlakuan. 

5) Memasukkan air pada alat blansing dan memanaskan air tersebut pada kompor. 

6) Mengukur suhu air sampai 90ºC dengan menggunakan termometer. 

7) Memblansing labu kuning dengan variasi lama dan metode sesuai perlakuan. 

8) Mengoven labu kuning dengan cabinet dryer dengan suhu 60ºC selama 12 jam. 

9) Menghaluskan labu kuning dengan blender selama 15 menit. 

10) Mengayak labu kuning dengan menggunakan ayakan 80 mesh sehingga 

menjadi tepung labu kuning. 
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3.5.3 Pengamatan Penelitian 

Observasi dilaksanakan di laboratorium pada tepung labu kuning yang telah 

diberi perlakuan lama dan metode blansing meliputi pengujian total karoten, kadar 

air, warna L* a* b*, dan rendemen. 

3.5.3.1 Pengujian Total Karoten 

Tahap pengujian total karoten pada penelitian menggunakan metode corong 

pisah. Tahap pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Menimbang sampel sebanyak 0,1 gram dan memasukkan ke dalam tabung 

sentrifuge. 

2) Menambahkan pelarut aseton dan petroleum eter murni masing-masing 

sebanyak 5 ml. 

3) Mensentrifuge sampel selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. 

4) Mengambil bagian bening dengan menggunakan pipet tetes dan ditampung 

pada tabung reaksi. 

5) Menambahkan aseton dan petroleum eter murni masing-masing sebanyak 5 ml 

pada endapan yang terpisah dan ditampung pada tabung reaksi yang sama. 

Langkah ini dilakukan sebanyak 3 kali. 

6) Memasukkan bagian bening yang sudah ditampung dalam labu pemisah  

7) Membilas supernatan sebanyak tiga kali dengan akuades 45 ml (masing-

masing 15 ml. 

8) Membuang air pembilas dan mensentrifuge kembali filtrat dengan penambahan 

1 gram Na2SO4 selama 5 menit. 

9) Mengambil bagian yang bening dengan menggunakan pipet tetes dan 

membuang endapan. 
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10) Menambahkan petroleum eter pada bagian bening sampai volume akhir 10 ml. 

11) Membaca absorbansi pada panjang gelombang 450 nm dengan petroleum eter 

sebagai blanko. 

Total karoten (mg/100g):
Total Volume × Absorbansi × 100

0,2 × Berat Sampel
 

3.5.3.2 Pengujian Kadar Air 

Cara pengujian kadar air pada penelitian ini menggunakan metode oven 

sesuai prosedur SNI 01-2891-1992. Tahap pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Mengoven dan menimbang berat botol timbang kosong. 

2) Menimbang sampel sebanyak 1 gram dan memasukkan ke dalam botol timbang 

yang telah diketahui beratnya.  

3) Mengeringkan sampel dalam oven pada suhu 105
o
C selama 3 jam.  

4) Mendinginkannya dalam eksikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang 

sampai tercapai berat konstan 

5) Menghitung kadar air dalam bahan 

Kadar Air (%) =
A+B-D

B
×100% 

Keterangan : 

A : berat botol timbang kosong setelah oven 

B : berat sampel (gram) 

D : berat botol timbang dan sampel setelah oven (gram) 

3.5.3.3 Pengamatan Intensitas Warna 

Pengamatan intensitas warna dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat kecerahan, kemerahan, dan kekuningan dari suatu sampel. Pengamatan 

warna L* a* b* dilakukan dengan menggunakan colour reader (Yuwono dan 

Susanto, 1998 dalam Iswahyudi, 2006). Tahap pengujiannya adalah: 

1) Menyiapkan sampel sebanyak 10 gram dalam gelas kaca (Transparan) 
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2) Menghidupkan colour reader 

3) Menentukan target L*, a*, dan b* colour space dan mengukur warnanya  

Keterangan : 

L* : tingkat kecerahan. Nilai 0 berarti hitam (gelap) dan nilai 100 

untukputih (terang). 

a* : a+ berarti tingkat kemerahan dan a- berarti tingkat kehijauan 

b* : b+ berarti tingkat kekuningan dan b- berarti tingkat kebiruan 

 

3.5.3.4 Pengukuran Rendemen 

Rendemen tepung labu kuning diperoleh dari perbandingan antara berat 

tepung yang dihasilkan dengan berat awal bahan baku (labu kuning segar) 

(Sudarmadji dkk., 1997). Tahap pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Menimbang berat awal bahan baku (labu kuning segar) 

2) Menimbang produk akhir yang dihasilkan (tepung labu kuning) 

3) Perhitungan rendemen sebagai berikut :  

Rendemen = 
Berat akhir

Berat awal
×100% 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi 

eksperimen di laboratorium. Observasi di laboratorium ini difokuskan pada obyek 

perlakuan yaitu variabel terikat yang diberi perlakuan, kemudian data yang 

diperoleh disajikan dalam tabulasi data bentuk tabel. Tabel tersebut mencakup 

data total karoten, kadar air, warna L* a* b*, dan rendemen pada tepung labu 

kuning yang telah diberi perlakuan lama dan metode blansing. Adapun tabulasi 

data kualitas tepung labu kuning ditunjukkan pada tabel 3.3 dan tabel 3.4. 
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Tabel 3.3 Data Kualitas Total Karoten, Kadar Air dan Rendemen 

Tepung Labu Kuning 

Perlakuan Pengulangan 

 

Kualitas 

Total karoten 

(mg/100g) 

 Air (%) Rendemen 

(%) 

 1    

2    

3    

4    

 

Tabel 3.4 Data Kualitas Warna Tepung Labu Kuning 

Perlakuan Pengulangan 

 

Intensitas Warna 

L* a* b* 

 1    

2    

3    

4    

Keterangan: 

L* : tingkat kecerahan. Nilai 0 berarti hitam (gelap) dan nilai 100 untuk 

putih (terang). 

a* : a+ berarti tingkat kemerahan dan a- berarti tingkat kehijauan 

b* : b+ berarti tingkat kekuningan dan b- berarti tingkat kebiruan 

 

3.7 Penyusunan Sumber Belajar Booklet 

Pengembangan sumber belajar cetak berupa booklet. Secara sistematis 

pengembangan sumber belajar cetak booklet dilakukan sebagaimana diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Menentukan mata kuliah yang sesuai dengan materi yang akan dibuat sebagai 

sumber belajar. Materi yang akan disusun sebagai sumber belajar adalah materi 

kuliah Teknologi Pengolahan Pangan 

2. Menentukan judul booklet yang disesuaikan dengan materi pokok yang akan 

dicapai oleh peserta didik 

3. Penyajian booklet yang menarik, singkat, jelas, dan mudah dimengerti 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program komputer SPSS 20 for 

Windows. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan uji normalitas 

dan uji homogenitas untuk mengetahui kenormalan dan kehomogenan data. Data 

yang berdistribusi normal dan homogen kemudian dilakukan uji Two Way Anova 

dan uji lanjut Duncan. Sementara data yang tidak memenuhi syarat asumsi 

analisis varians dianalisis dengan menggunakan Kruskal Walis dan uji lanjut 

Mann Whitney. Semua uji menggunakan tingkat kepercayaan 95% ( = 0,05). 

Metode pengembangan sumber belajar pada penelitian ini adalah booklet 

dengan sasaran mahasiswa pendidikan Biologi semester 7. Booklet ini berupa 

ringkasan materi tentang teknik pengolahan pangan dengan cara blansing, 

khususnya pengaruh metode dan lama blansing terhadap kualitas tepung labu 

kuning. 

 


