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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas  Muhammadiyah Malang. Kegiatan Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 17 Oktober 2017 sampai Januari 2018. 

1.2 Alat dan Bahan 

1.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, baskom, loyang, 

oven, blender, cabinet dryer, mixer, cawan, botol timbang, spatula, timbangan 

analitik, kompor gas, ayakan, sendok, plastik, soxhlet, gelas ukur, water bath, 

erlenmeyer, termometer, desikator, labu ukur, pipet, tabung reaksi, labu lemak, 

kabinet, spektofotometer merk thermo spectronic genesys 20, gelas ukur, 

aluminium foil, blender, panci, loyang, paper baking, colour reader CR-10, mortal 

martil, kapas, kertas saring, pipet volume, beaker glass, erlenmeyer, corong, hot 

plate, kertas saring whatman no.24. 

1.2.2 Bahan 

Bahan penelitian terdiri atas biji alpukat hijau bundar yang umumnya 

dihasilkan dari petani daerah Malang-Batu. Tepung biji alpukat, telur ayam, air, 

coklat bubuk, coklat batang, mentega, gula pasir, baking powder, aquades, etanol 

70%, alkohol 80%, DPPH, etanol 96%, aquades, anthrone yang diperoleh dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. 
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1.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Nested (tersarang). Faktornya 

merupakan pengolahan biji alpukat dengan 3 cara (tepung, esktrak etanol dan 

esktrak akuades) dengan 3 level penambahan (1%,2%, 3%), sehingga diperpoleh 9 

kombinasi perlakuan yang dianalisa sebanyak 3 kali ulangan. 

Faktor I : Pengolahan biji alpukat  

P1 = Tepung biji alpukat 

P2 = Ekstrak etanol biji alpukat 

P3 = Ekstrak akuades biji alpukat 

Faktor II : Konsentrasi biji alpukat 

K1 = 1% 

K2 = 2% 

K3 = 3% 

Tabel 9. Matriks rancangan penelitian 

P1 P2 P3 

K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 

P1K1 P1K2 P1K3 P2K1 P2K2 P2K3 P3K1 P3K2 P3K3 

Keterangan : 

P1K1 : Tepung biji alapukat dengan penambahan 1 % 

P1K2 : Tepung biji alpukat dengan penambahan 2 % 

P1K3 : Tepung biji alpukat dengan penambahan 3% 

P2K1 : Ekstrak etanol biji alpukat dengan penambahan 1% 

P2K2 : Ekstrak etanol biji alpukat dengan penambahan 2% 

P2K3 : Ekstrak etanol biji alpukat dengan penambahan 3% 

P3K1 : Esktrak akuades biji alpukat dengan penambahan 1% 

P3K2 : Ekstrak akuades biji alpukat dengan penambahan 2% 
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P3K3 : Esktrak akuades biji alpukat dengan penambahan 3% 

3.4  Prosedur Penelitian 

 Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu 

pengolahan bahan baku, meliputi penepungan biji alpukat serta ektraksi etanol dan 

akuades. Tahap kedua yaitu pengaplikasian perlakuan biji alpukat pada brownis 

yang ditambahkan dengan 3 level konsentrasi, yaitu 0%, 1%, 2%, dan 3% 

Dalam penelitian ini terdapat dua prosedur pembuatan produk, yaitu 

pembuatan tepung biji alpukat serta ekstraksinya dan pembuatan brownis. Prosedur 

pembuatan keduanya sebagai berikut. 

3.4.1 Pengolahan Biji Alpukat 

3.4.1.1 Penepungan Biji Akpukat (Meiske, 2012) 

Pembuatan tepung biji alpukat dengan melakukan penyortiran pada biji buah 

alpukat dan dilakukan pencucian. Kemudian biji alpukat dipotong kecil-kecil, lalu 

di rebus selama 15 menit untuk mengurangi rasa pahit. Kemudian biji alpukat di 

parut, lalu dikeringkan di kabinet selam 6 jam dengan suhu 65oC. Setelah itu biji 

alpukat di blender hingga halus dan di ayak dengan ayakan 80 mesh. 

3.4.1.2 Ektraksi (Meiske, 2012) 

Proses ektraksi dilakukan dengan bahan hasil penepungan biji alpukat yang 

kemudian dicampurkan dengan jenis pelarut (1:5) yang ditentukan (etanol 70% dan 

akuades), dilakukan pengadukan berkala, kemudian perendaman selama 24 jam, 

lalu disaring dengan menggunakan vacum untuk menghasilkan filtrat biji alpukat. 

Filtrati ini kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator, pelarut etanol 

selama 30 menit dengan suhu 50oC, dan pelarut akuades 60 menit dengan suhu 80-

90oC. 



26 

 

 

3.4.2 Pembuatan borwnies 

Pembuatan brownis biji alpukat  yaitu dengan menambahakan biji alpukat 

dengan 3 level konsentrasi (1%, 2% dan 3%), tepung terigu, baking powder, gula, 

telur, coklat bubuk, coklat blok dan margarin yang telah dicairkan, lalu melakukan 

mixing dan kemudian adonan dituangkan ke dalam loyang, melakukan pengukusan 

selama setengah jam, kemudian melakukan uji antioksidan, kandungan kimia serta 

uji fisik brownis. 

Tabel 10. Formulasi pembuatan brownis 

Nama bahan Satuan 

Terigu 75 g 

Coklat bubuk  15 g 

Coklat batang  100 g 

Telur 3 butir 

Margarine 100 g 

Gula pasir 75 g 

Baking powder ½ sdt 

Sumber : Sri (2013)  

3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Pengukuran Aktivitas Antioksidan (Selvi et al, 2003) 

1. Membuat larutan DPPH dengan cara mengambil 2 mg DPPH (1,1 difenil-2-

pikrihidrazil) dan menambahkan etanol 10 ml kemudian memasukkan dalam 

botol, kocok dan simpan dalam kulkas. 

2. Mengambil 1 ml sample dan menambahkan 9 ml etanol kemudian sentrifuse 

10 menit dengan kecepatan 4000 rpm 

3. Masukkan masing-masing 4 ml sample dan 1 ml DPPH dalam dalam tabung 

reaksi 

4. Didiamkan selama 10 menit hingga berwarna kuning 

5. Kemudian dibaca dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 517 
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6. Menghitung aktiviatas antioksidan dengan rumus : 

Aktivitas andtioksidan (%) = 1 – absorbansi sampel x 100 

         absorbansi blanko 

3.5.2 Analisa Kadar Air dengan Metode Oven (AOAC, 2005) 

1. Menimbang tepung atau ekstrak biji alpukat sebanyak 2 g dalam botol 

timbangan yang telah diketahui massanya. 

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

3. Mendinginkan dalam desikator dan ditimbang 

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

desikator dan ditimbang 

5. Mengulangi perlakuan sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan 

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

rumus : 

 Kadar Air (%) =
berat awal−berat akhir 

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙
 x 100% 

3.5.3 Penentuan Rendemen  

Perhitungan rendemen dengan cara produk akhir ditimbang, kemudian 

dibandingkan dengan produk awal . 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
berat produk akhir 

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢
 x 100% 

3.5.4    Uji Organoleptik Brownis (Historiasih, 2010) 

Pengujian organoleptik meliputi warna, rasa, dan aroma dengan uji 

kesukaan (Preference test) secara “”Hedonic scale scoring”. Untuk warna 

diberikan skor sebanyak 5 skor, yaitu : 1 (sangat tidak menarik), 2 (tidak menarik), 

3 (agak menarik), 4 (menarik), 5 ( sangat menarik). 

Aroma ditentukan dengan menggunakan 5 skor yaitu : 1 (sangat tidak suka), 

2 (tidak suka), 3 (agak suka), 4 (suka), 5 (sangat suka). Rasa ditentukan dengan 
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menggunakan 5 skor yaitu : 1 (sangat tidak enak), 2 (tidak enak), 3 (agak enak), 4 

(enak), 5 (enak). 

3.5.5    Analisa Tekstur (Texture Analyzer) (Afriani, 2012) 

1. Mempersiapkan sample yang akan diuji 

2. Sample diletakkan di atas meja objek Tekstur Analizer 

3. Pada komputer dipilah program “Texture Prolite” 

4. Probe diturunkan sampai menyentuk sample 

5. Angka pada alat di nol-kan terlebih dahulu 

6. Alat instrumen dinyalakan, kemudian profil tekstur diperoleh 

7. Mencatat nilai hardness 

3.5.6 Analisa Warna (Color Reader) (Sukardi, 2015) 

1. Letakkan bahan di permukaan datar 

2. Arahkan lensa pembaca warna pada bahan 

3. Tekan tombol untuk membaca warna 

4. Setelah cahaya keluar dari alat, angkat alat dan lihat hasilnya 

5. L menunjukkan kecerahan, a menunjukkan kebiruan, dan b menunjukkan 

kehijauan 

3.5.7 Analisa Kadar Lemak (AOAC, 2005) 

1. Menimbang 2 g bahan yang telah dihaluskan,kemudian dimasukkan ke 

dalam tabung ekstraksi soxhlet dan timble 

2. Mengalirkan air pendingin melalui kondensor 

3. Memasang tabung ekstraksi pada alat distilasi soxhlet dengan pelarut 

petroleum eter 10 ml dalam botol timbang selama 1 jam 
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4. Memindahkan petrolium eter yang telah mengandung ekstrak lemak dan 

minyak. Kemudian meneruskan pengeringan dalam oven 100oC sampai 

berat konstan 

5. Berat residu dalam botol menyatakan berat lemak dan minyak 

Rumus perhitungan : 

Kadar lemak (%) =
berat lemak

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 
 x 100% 

3.5.8 Analisa Gula Total Metode Antrhrone (Dreywood, 1946) 

Pembuatan kurva standar : 

1. Masukkan glukosa ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,2 ; 0,4 ; 0,8 ; dan 1 

ml (glukosa standar 0,2 mg/ml), lalu encerkan sehingga total volume 

masing-masing tabunng 1 ml. 

2. Membuat larutan blanko dengan 1 ml akueades ke dalam tabung reaksi lain 

3. Menambahkan pereaksi 5 ml Anthrone dengan cepat ke dalam larutan 

glukosa standaer dan blanko kemudian ditutup. Vortex hingga merata 

4. Memanaskan tabung reaksi di dengan suhu 100oC selama 12 menit. 

Kemudian didinginkan 

5. Memindahkan larutan ke dalam kuver kaca dan membaca absorbandi 

dengan sspektrofotometer pada 630nm 

6. Membuat plot kurva yaitu konsentrasi (g) glukosa standar pada sumbu x dan 

nilai absorbansi pada sumbu y 

Analisa gula total : 

1. Melakukan pengenceran sample 

2. Memasukkan sebanyak 1 ml sample ke dalam tabung reaksi tertutup 
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3. Menambahkan pereaksi 5 ml Anthrone dengan cepat ke dalam larutan

glukosa standaer dan blanko kemudian ditutup. Vortex hingga merata

4. Memanaskan tabung reaksi di dengan suhu 100oC selama 12 menit.

Kemudian didinginkan

5. Memindahkan larutan ke dalam kuver kaca dan membaca absorbandi

dengan sspektrofotometer pada 630nm

3.5.9 Uji Daya Kembang (Bakrie, 1990) 

Volume pengembangan roti diukur berdasarkan volume awal adonan sebelum 

dilakukan proofing dan volume akhir sesudah dioven. 

Daya kembang = volume roti akhir – volume roti awal 

Keterangan : 

Volume = panjang (p) x lebar (l) x tinggi (t) 

3.6 Analisa Data 

Pengolahan data pada penelitian dilakukan dengan analisa Sidik Ragam atau 

Analysis of Varience (ANOVA) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. 

Selanjutnya bila berpengaruh nyata pada masing-masing perlakuan maka data yang 

sudah diperoleh akan dilanjutkan dengna uji pembeda menggunakan uji DMRT 

(Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf α=5%. 
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Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung dan Ekstrak Biji Alpukat 

(Meiske, 2012) 

Biji Alpukattt 
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Maserasi Pelarut Akuades dan Etanol  

Perbandingan 1(bahan) : 5(pelarut), selama 24 jam 
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(80 mesh) 
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 Biji Alpukattt 

Evaporasi  

(akuades 80oC, etanol 65oC selama 30 menit) 
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Gambar 2. Diagram alir pembuatan brownis (Sri, 2013) 
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