
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen sesungguhnya (True 

Experimental Research) dengan rancangan eksperimen The Posttest-Only Control 

Group Design. Skema rancangan penelitian pada Gambar 5. 

Gambar 5. Skema rancangan penelitian 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian pembuatan nori ini dilakukan di Balai Besar Pelatihan Pertanian 

tepatnya di Jl. Ketindan, No. 01 Lawang, Kota Malang. Mutu nori parameter Uji 

proksimat dilakukan di Laboratorium Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Malang. 

Mutu nori parameter Uji fisik di lakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi 

Pangan, FPP, Universitas Muhammadiyah Malang, Mutu nori parameter Uji 

organoleptik dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 05 Maret – 05 April 2018. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumput laut Gracilaria sp. dan 

kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi yang diolah menjadi 

nori.  

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang menggunakan metode 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Gracilaria sp. yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  Gracilaria sp. beumur 4 bulan (Tangko, 

2008). Kolang-kaling (Arenga catechu L.) yang digunakan adalah kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) yang diperoleh dari tanaman aren yang berumur 1-1,5 tahun. 

Karakteristik kolang-kaling (Arenga catechu L.) yaitu memiliki tingkat kelunakan 

yang sedang dan tidak terlalu keras (Sari et al., 2008).  
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3.3.3 Sampel 

Sampel yang diuji dalam penelitian ini adalah mutu nori perbandingan 

konsentrasi perbandingan Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

sebagai bahan subtitusi. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perbandingan konsentrasi 

Gracilaria sp dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi .  

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah mutu nori. Mutu nori meliputi 

uji organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur), uji fisik (ketebalan, kuat tarik, 

dan intensitas warna), dan uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar serat, protein, 

dan karbohidrat). 

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah suhu perebusan, suhu oven 

50°C, larutan daun suji 2 ml, gliserin 2 ml, bawang putih 2 gr, garam 1 gr, cetakan 

sampel ukuran 20 x 20 cm, aquades 150 ml dan 30 responden. 

3.4.2 Defini Operasional Variabel 

a. Jenis rumput laut yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan 

nori adalah Gracilaria sp. Bahan subtitusi yang digunakan adalah kolang-

kaling (Arenga catechu L.). 
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b. Perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga 

catechu L.) sebagai bahan subtitusi yang didapatkan berdasarkan hasil 

penelitian pendahuluan dengan perbandingan yang diujicobakan sebagai 

berikut, 

A1K1 = 100% Gracilaria sp : 0% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A2K2 = 95% Gracilaria sp   : 5% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A3K3 = 90% Gracilaria sp   : 10% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A4K4 = 85% Gracilaria sp   : 15% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A5K5 = 80% Gracilaria sp   : 20% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A6K6 = 75% Gracilaria sp   : 25% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A7K7 = 70% Gracilaria sp   : 30% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

c. Pengujian mutu nori melalui uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar serat, 

protein, dan karbohidrat) di di Laboratorium Kimia, FMIPA, Universitas 

Negeri Malang. uji fisik (ketebalan, kuat tarik, dan intensitas warna) di 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, FPP, Universitas 

Muhammadiyah Malang. Uji organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) 

di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.  

d. Instrumen penelitian uji organoleptik nori Gracilaria sp. dan kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi berupa kuisioner. Lembar 

kuisioner dapat dilihat Lampiran 1. 

e. Bentuk pemanfaatan hasil penelitian pengaruh perbandingan konsentrasi 

Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan 

subtitusi terhadap mutu nori sebagai kajian impelementasi sumber belajar 

berupa handout digunakan dalam materi Sekolah Menengah Kejuruan 
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(SMK) kelas XI kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil 

Perikanan terkait dengan materi Produksi Olahan Rumput Laut.  

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

3.5.1.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pembuatan nori, alat 

untuk analisis proksimat, uji fisik, dan uji organoleptik. Alat yang digunakan dalam 

pembuatan nori adalah panci perebus, baskom, gelas ukur, pengaduk, kompor, 

sudip, pipet tetes, gelas, blander, sendok, timbangan analitik, cabinet dryer, dan 

cetakan sampel berukuran 20 x 20 cm. Alat yang digunakan untuk analisis 

proksimat adalah timbangan analitik, penjepit, desikator, oven, cawan poselen, 

bunsen, tanur, labu kjeldahl, erlenmeyer 500 ml, gelas ukur, filter gelas, pipet tetes, 

buret, gelas ukur, batang pengaduk dan hotplate. Alat yang diguakan untuk analisis 

fisik adalah wadah perendam sampel, tansile strength, mikrometer dan 

chromameter. Alat yang digunakan untuk uji organoleptik adalah instrumen 

penelitian, bolpoin, dan kamera. Dokumentasi alat yang digunakan pada penelitian 

disajikan pada Lampiran 1. 

3.5.1.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pembuatan nori, alat 

untuk analisis proksimat, uji fisik, dan uji organoleptik. Bahan yang digunakan 

dalam pembuatan nori adalah Gracilaria sp., kolang-kaling (Arenga catechu L.), 

aquadesh, gliserin 2 ml, dan larutan daun suji 2 ml, bawang 2 gr, garam 1 gr. Bahan 
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yang digunakan dalam uji proksimat nori adalah SeO2, K2SO4, CuSO45H2O, 

H2SO4, NaOH 30%, H3B03 2%, HCL 0,01 N, indikator PP, larutan ADS, aquades, 

air panas, aseton, ammonium oksalat, indikator metil merah, ammonia encer, asam 

asetat, H2SO4 encer dan KMnO4 0,01 N. Dokumentasi bahan yang digunakan 

dalam penelitian disajikan pada Lampiran 2. 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) non faktorial, sekelompok subjek yang diambil dari populasi 

tertentu dikelompokkan secara random. Penelitian ini menggunakan 7 perlakuan 

dengan 3 kali ulangan. Cara penentuan rancangan ini dengan melakukan 

pengundian. Kode perlakuan yang jatuh pertama kali diletakkan pada kolom nomor 

1 dan perlakuan pengundian berlanjut hingga kolom terakhir, sehingga denah 

rancangan penelitian pada Gambar 6. adalah sebagai berikut:  

𝐴1𝐾11 𝐴2𝐾22 𝐴4𝐾42 
𝐴3𝐾32 𝐴6𝐾61 𝐴5𝐾53 
𝐴2𝐾21 𝐴7𝐾71 𝐴2𝐾23 
𝐴7𝐾72 𝐴4𝐾43 𝐴6𝐾63 
𝐴3𝐾31 𝐴7𝐾73 𝐴1𝐾12 
𝐴4𝐾41 𝐴1𝐾13 𝐴6𝐾62 
𝐴5𝐾51 𝐴3𝐾33 𝐴5𝐾52 

 
Keterangan : 

A1K1 = 100% Gracilaria sp : 0% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 
A2K2 = 95% Gracilaria sp   : 5% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 
A3K3 = 90% Gracilaria sp   : 10% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 
A4K4 = 85% Gracilaria sp   : 15% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 
A5K5 = 80% Gracilaria sp   : 20% kolang-kaling(Arenga catechu L.) 
A6K6 = 75% Gracilaria sp   : 25% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 
A7K7 = 70% Gracilaria sp   : 30% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

Gambar 6. Denah rancangan penelitian 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 tahapan 

meliputi penelitian pendahuluan dan penelitian utama. 

1. Penelitian Pendahuluan  

Tujuan dari adanya penelitian pendahuluan ini adalah untuk menentukan 

perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

sebagai bahan ssubtitusi   yang terbaik yang akan digunakan pada penelitian utama, 

yakni dengan perbandingan Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

(100% : 0%); (90% ; 10%); (80% : 20%); (70% : 30%); (60% : 40%). Kemudian 

dilakukan pengujian organoleptik dengan instrumen penelitian berupa kuisioner 

pada produk nori Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai 

bahan subtitusi. Pengujian organoleptik ini dilakukan dengan penilaian berdasarkan 

uji hedonik terhadap 30 orang responden. Respon uji organoleptik terhadap nori 

Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi yaitu 

berdasarkan mutu warna, rasa, aroma dan tekstur.  Pengujian pendahuluan ini juga 

dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen penelitian uji organoleptik  berupa 

kuisioner. Lembar kuisioner uji organoleptik dan uji prasyarat instrumen penelitian 

uji organoleptik berupa kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 3. Data hasil uji 

pendahuluan uji organoleptik berupa kuisioner skala hedonik dapat dilihat pada 

Lampiran 4.  
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2. Penelitian Utama  

Penelitian utama adalah pembuatan nori Gracilaria sp. dan kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi dengan menggunakan perbandingan 

dari hasil penelitian pendahuluan. Berdasarkan penelitian pendahuluan dengan 

perbandingan konsentrasi yang didapatkan berdasarkan studi jurnal, kemudian 

diambil perbandingan terbaik dari proses pembuatan dan uji organoleptik dengan 

perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

adalah (100% : 0%); (95% ; 5%); (90% : 10%); (85% : 15%); (80% : 20%); (75% : 

25%) dan (70% : 30%). Kemudian dilakukan pengujian produk nori yang telah 

dibuat untuk mengetahui mutu nori Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga 

catechu L.) sebagai bahan subtitusi berdasarkan uji organoleptik (warna, rasa, 

aroma dan tekstur), uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar serat, 

kadar lemak, dan kadar karbohidrat) dan uji fisik (kuat tarik, ketebalan dan 

intensitas warna).  

3.5.3.2 Alur Penelitian 

1. Pembuatan Bubur Gracilaria sp. 

Gracilaria sp. kering dibersihkan dari sisa kotoran-kotoran yang menempel. 

Kemudian rumput laut dikeringkan kembali hingga kadar air berkurang. Setelah 

benar-benar kering, dilakukan penghancuran rumput laut dengan blender hingga 

halus dan menjadi tepung. Diagram proses pembuatan bubur Gracilaria sp. dapat 

dilihat pada Lampiran 5. Dokumentasi proses pembuatan bubur Gracilaria sp. 

dapat dilihat padan Lampiran 6. 
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2. Pembuatan Bubur Kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

Pembuatan bubur kolang-kaling (Arenga catechu L.) diawali dengan 

mencuci kolang-kaling (Arenga catechu L.) menggunakan air hingga bersih atau 

tidak terdapat lendir. Kolang-kaling (Arenga catechu L.) dipotong lebih kecil untuk 

mempermudah proses penghancuran. Kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

dimasukkan ke dalam blender lalu ditambahkan air dengan perbandingan 1:1 lalu 

dihancurkan hingga terbentuk bubur kolang-kaling (Arenga catechu L.). Diagram 

proses pembuatan bubur kolang-kaling (Arenga catechu L.) dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Dokumentasi proses pembuatan bubur kolang-kaling (Arenga catechu 

L.) dapat dilihat pada Lampiran 8. 

3. Pembuatan Larutan Pewarna Daun Suji 

Pembuatan larutan daun suji menggunakan cara tradisional yang diawali 

dengan pencucian daun suji menggunakan air mengalir hingga bersih dari kotoran 

yang menempel. Daun suji dipotong lebih kecil, kemudian dimasukkan ke dalam 

blender untuk dilakukuan penghancuran lalu ditambahkan air (1:7) kemudian 

disaring. Diagram proses pembuatan larutan daun suji dapat dilihat pada Lampiran 

9. Dokumentasi proses pembuatan larutan pewarna daun suji dapat dilihat pada 

Lampiran 10. 

4. Pembuatan Nori  

Tahap pembuatan nori dalam penelitian ini diawali dengan mencampurkan 

tepung Gracilaria sp. dengan bubur kolang-kaling (Arenga catechu L.) sesuai 

dengan perbandingan konsentrasi perlakuan yang telah ditentukan. Selanjurnya 

proses pencampuran pada kompor dengan penambahan air sebanyak 150 ml, 
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gliserin 2 ml,  daun suji sebagai pewarna alami sebanyak 2 ml dan bumbu bawang 

dan garam yang telah dihaluskan. Pencetakan dilakukan pada plat kaca berukuran 

20 x 20 cm. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan formulasi adonan nori dengan 

menggunakan cabinet dryer dengan suhu 50°C selama 16 jam. Setelah pemanasan 

nori yang terbentuk kemudian dilepaskan dari cetakan. Diagram proses pembuatan 

nori dengan pemanfaatan Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

sebagai bahan substitusi pembuatan nori dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Dokumentasi proses pembuatan nori dapat dilihat pada Lampiran 12. 

5. Uji Organoleptik Nori 

Uji organoleptik nori meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur. Uji 

organoleptik pada penelitian ini dilakukan dengan metode uji hedonik. Uji hedonik 

merupakan penilaian berdasarakan kriteria tingkat kesukaan seseorang terhadap 

sampel yang disajikan berdasarkan skala hedonis yang telah ditentukan pada 30 

orang penilai. Penentuan sampel terpilih dengan melakukan uji statistika skoring. 

Berikut prosedur dari uji organoleptik hedonik menurut (Ihsan, 2016) : 

1. Setiap sampel masing-masing perlakuan diletakkan pada wadah plastik bening 

agar dapat dilihat perbedaan warnanya dengan jelas. Setiap sampel diberi kode 

sesuai dengan kode sampel pada penelitian. 

2. Pengujian dilakukan pada responden yang berbeda dengan ruangan responden 

yang berbeda sehingga antar masing-masing responden tidak dapat 

berkomunikasi. 

3. Masing-masing responden diberikan kuisioner penilaian tingkat kesukaan 

responden untuk menguji organoleptik nori. 
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4. Responden diminta mengisi kuisinoner tingkat kesukaan nori yang disajikan 

dalam skalah hedonik 1,2,3,4 dan 5 pada setiap kolom sampel yang dianggap 

sesuai dengan tingkat kesukaan responden. 

Hasil dokumentasi 30 responden yang melakukan pengisisn kuisioner uji 

organoleptik nori pada penelitian pendahuluan dan penelitian utama dapat dilihat 

pada Lampiran 13. Data hasil uji organoleptik pada penelitian utama dapat dilihat 

pada Lampiran 14.  

6. Uji Fisik Nori  

Uji fisik yang dilakukan untuk mengetahui mutu nori Gracilaria sp. dan 

kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi meliputi kuat tarik, 

ketebalan dan intensitas warna. Kuat tarik nori diukur dengan menggunakan alat 

tansile strength.  Ketebalan nori diukur dengan menggunakan alat mikrometer. Alat 

ini memiliki ketelitian sampai 0,001 mm. Pengukuran dilakukan pada salah satu 

bagian nori sehingga diperoleh nilai ketebalan nori rata-rata dalam satuan mm. 

Intensitas warna ditentukan dengan menggunakan colur reader. Masing-masing 

sampel nori yang diuji akan diketahui tingkat kecerahan (L), tingkat kehijauan (a-) 

dan tingkat kekuningan (b+). Hasil uji mutu nori parameter fisik dapat dilihat pada 

Lampiran 15.  

7. Uji Proksimat Nori 

Uji Proksimat nori meliputi kadar air, kadar abu, kadar serat, karbohidrat 

dan protein. Uji proksimat dilakukan di Laboratorium Kimia, FMIPA, Universitas 

Negeri Malang. Pengujian kadar air, kadar abu, dan kadar serat menggunakan 

pengujian gravimetri. Pengujian kadar protein menggunakan pengujian 
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spektofotometri (Laury Folin). Pengujian kadar karbohidrat (gula reduksi) 

menggunakan pengujian spektofotometri (Nelson Smogyi). Hasil uji mutu nori 

parameter proksimat dapat dilihat pada Lampiran 16.  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan observasi eksperimen yang secara langsung dengan cara mengamati dan 

mencatat aktivitas yang sedang berlangsung. Obervasi di laboratorium difokuskan 

pada pengukuran mutu nori dengan uji fisik dan uji proksimat. Uji organoleptik 

menggunakan metode uji hedonik dengan instrumen penelitian berupa kuisioner. 

Uji fisik dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. Uji proksimat nori dilakukan di Laboratorium Kimia, 

FMIPA, Universitas Negeri Malang. 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

penelitian uji organoleptik nori berupa kuisioner. Kriteria skala hedonik yang 

digunakan dalam uji organoleptik nori dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kriteria skala hedonik 

Skala Hedonik Skala Kriteria 

Sangat tidak suka 
Tidak suka 

Biasa 
Suka 

Sangat suka 

1 
2 
3 
4 
5 

(Sumber : Kartika dalam Zulkipli, 2016) 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Data uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar serat, protein, dan 

karbohidrat) dan uji fisik (ketebalan, kuat tarik, dan intensitas warna) yang telah 

diperoleh dianalisis dengan uji statistika parametrik One-way Manova. Sebelumnya 

dilakukan uji normalitas dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk 

mengetahui konormalan data dan dilanjutkan dengan uji homogenitas untuk 

mengetahui varian data homogen. Dilanjutkan uji One-way Manova untuk 

mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori. Apabila terdapat 

pengaruh dilanjutkan dengan uji  Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 

pada taraf nyata 5% untuk mengetahui perlakuan terbaik antar perlakuan. Jika data 

hasil perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu 

L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori tidak normal dan tidak homogen 

maka akan dilanjutkan dengan pengujian statistika non parametrik.  

Teknik analisis data pada uji organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) 

mutu nori dilakukan dengan uji statistika non parametrik uji Kruskal-Wallis untuk 

mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori. Sebelum data diuji 

Kruskal-Wallis, data akan dilakukan uji normalitas dengan menggunakan distribusi 

frekuensi untuk mengetahui konormalan data. Apabila terdapat pengaruh 

dilanjutkan dengan uji  Bonfarroni pada taraf nyata 5% untuk mengetahui perlakuan 

terbaik antar perlakuan. Semua proses analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS 

22.0 for Windows. 




