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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.I Tempat dan Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2017 

hingga Januari. 

3.2 Alat dan Bahan  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik (Ohaus 

Pioneer PA214), magnetic stirre (Cimarec Thermo), parutan, baskom, kompor, 

wajan, pengaduk kayu, pisau, loyang ukuran (20 x 20), plat kaca, spatula kaca, gelas 

ukur, beaker glass (Pyrex), mikrometer sekrup (MDC 25M- Mitutoyo, MFG, 

Japan), desikator, teksture analyzer (Zhimadzu EZ-SX), cawan petri, inkubator 

(Incucell), cabinet draying, laminar air flow, vortex (Maxi Mix II M37610-33), 

colony counter (Today’s Galaxy 230), rak tabung reaksi, pipet ukur, pembakar 

bursen, bola hisap, plastik wrap, statif, termometer, cawan porselen, toples kaca, 

aoutoclave  (Allamamerica 1925x), sarung tangan (Sensi glove), dan tabung reaksi, 

erlenmeyer 100mL (Schott Duran),. 

Bahan-bahan yang digunakan dalm penelitan ini adalah, garam, tepung 

ketan, tepung beras, minyak goring, susu, gula pasir dan rumput laut yang di 

dapatkan dari Pasar Besar Kota Malang, sedangkan karagenan, aquades, gliserol, 

NaCl, silica gel dibeli ditoko kimia Makmur Sejati. 

3.3 Metode Penelitian  

Pelaksanana penelitian dilakuan dengan 2 tahap dan 2 metode rancangan 

percobaan. Tahapan pertama yaitu proses pembuatan edible film menggunakan 

RAK (Rancangan Acak Kelompok) dengan 2 faktor dan 3 ulangan. Data yang
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diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variant (ANOVA) dan 

dilanjutkan DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) dengan taraf nyata 5% 

(α=0,05). 

Faktor ke-1 konsentrasi karagenan (K) terdiri dari 3 taraf: 

P1 = 1% b/v. 

P2 = 1,5% b/v 

P3 = 2% b/v  

Faktor ke-2 konsentrasi ekstrak kunyit (T) terdiri dari 3 taraf: 

T1 = 0,5% v/v 

T2 = 0,75% v/v 

T3 = 1% v/v 

Tabel 1. Penentuan Perlakuan  

 P1 P2 P3 

T1 P1T1 P2T1 P3T1 

T2 P1T2 P2T2 P3T2 

T3 P1T3 P2T3 P3T3 

Terdapat 9 kombinasi perlakuan: P1T1, P1T2, P1T3, P2T1, P2T2, P2T3, 

P3T1, P3T2, P3T3 diulang sebanyak 3 kali ulangan sehingga terdapat 9 unit 

percobaan.  

Keterangan rancangan percobaan : 

P1TI = Karagenan 1%, ekstrak kunyit 0,5% 

P1T2 = Karagenan 1% , ekstrak kunyit 0,75% 

P1T3 = Karagenan 1% , ekstrak kunyit 1% 

P2T1 = Karagenan 1,5%, ekstrak kunyit 0,5 % 

P2T2 = Karagenan 1,5%, ekstrak kunyit 0,75% 

P2T3 = Karagenan 1,5%, ekstrak kunyit 1%  
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P3TI = Karagenan 2%, ekstrak kunyit 0,5% 

P3T2 = karagenan 2%, ekstrak kunyit 0,75% 

P3T3 = karagenan 2%, ekstrak kunyit 1% 

Tahapan kedua yaitu proses pengaplikasian perlakuan terbaik dari edible 

film kombinasi karagenan dan ekstrak kunyit berdasarkan analisa fisik dan mekanik 

yang dihasilkan dari pengujian menggunakan De Garmo. Tahapan ini digunakan 

untuk mengetahui efektifitas penggunaan edible film sebagai bahan pengemas pada 

dodol rumput laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu Racangan Acak 

Lengkap (RAL) yang disusun sederhana dengan 6 kali pengulangan dengan 

menggunakan uji lanjut uji beda nyata terkecil (BNT) dengan taraf nyata 5% 

(α=0,05). Perlakuan yang digunakan yaitu adanya pelapisan edible film dengan nilai 

terbaik berdasarkan analisa fisik dan mekanik edible film. Selanjutnya, dodol 

dengan pelapis edible film tersebut disimpan dan diamati selama penyimpanan 

dengan periode hari ke-0, hari ke-2, hari ke-4, hari ke-6 hari. 

Berikut perlakuan yang digunakan dalam penelitian tahap kedua: 

A0 = Kontrol (tanpa pelapisan Edible film) 

A1 = Edible film dengan kombinasi perlakuan terbaik ke 1 

A2 = Edible film dengan kombinasi perlakuan terbaik ke 2 

A3 = Edible film dengan kombinasi perlakuan terbaik ke 3 
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3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Tahapan Pembuatan Edible Film  

Proses Pembuatan edible film yaitu karagenan ditimbang dengan 

konsentrasi 1%, 1,5%, dan 2% (b/v total). Gliserol diukur dengan konsentrasi 0,75 

ml). karagenan, dan gliserol dibuat suspensi dengan penambahan Aquades sampai 

dengan 100 ml kemudian dipanaskan menggunakan hot plate selama ± 10 menit 

pada suhu 60°C – 75oC. Ditambahkan ekstrak kunyit dengan konsentrasi 0,5%, 

0,75%, dan 1% (v/vtotal). Suspensi hasil pemanasan didinginkan hingga suhu 50oC. 

Kemudian dituangkan ke plat kaca. Larutan edible  film dikeringkan pada suhu ± 

50ºC selama ±  24 jam  dan setelah itu didinginkan pada suhu ruang selama 15 

menit agar edible  film mudah dilepas dari cetakan. Edible film siap dilakukan 

analisis, ketebalan, kuat tarik, elongasi, transparansi,dan WVTR (Water Vapor 

Transmission Rate). (Zhang dan Han, 2006). 

3.4.2 Tahapan Pembuatan Dodol Rumput Laut   

Proses pembuatan dodol rumput laut diawali dengan pembuatan bubur 

rumput laut. Proses pembuatan meliputi adanya perendaman rumput laut selama 24 

jam dan dilakukan penggantian air rendam secara bertahap, dilanjutkan dengan 

proses penghalusan menggunakan blender kemudian di saring hingga diperoleh 

bubur rumput laut untuk proses lanjut. 

Langkah pembuatan dodol yaitu memasukan 250 g bubur rumput laut dan 

gula pasir 192 g tambahkan air mantang secukupnya di aduk sampai gula tercampur 

rata menggunakan api kecil (70-80oC). Memasukan tepung beras 31 g, tepung ketan 

37 g, susu segar 12,5 ml dan garam secukupnya. Mengaduk adonan tersebut sampai 

rata dan proses pengadukan dilakukan sampai menjadi dodol selama ± 1 jam. 
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Ketika adonan sudah kalis tambahan minyak goreng 12,5 ml yang berfungsi untuk 

glassing pada dodol. Siapkan nampan berserta alasanya. Masukan dodol tersebut 

kedalam nampan, tutup. Diamkan dodol selama ± 6 jam sampai dingin (jasmine, 

2016) 

3.4.3 Pengaplikasian Edible Film 

Penerapan edible film dengan perlakuan terbaik berdasarkan analisa fisik 

maupun mekanis pada dodol. Dodol di potong dengan ukuran ± 5 cm selanjutnya 

dibungkus dengan menggunakan edible film ukuran 10 x 10 dan diletakan pada cup 

dan dilakukan penyimpanan selama 1 minggu pada suhu (± 25oC) dan dengan 

periode hari ke 0, 2, 4 dan ke 4 

3.5 Parameter Penelitian Edible Film 

3.5.1 Ketebalan (ASTM D6988-03, 2003) 

 Pengukuran ketebalan film menggunakan micrometer dengan ketelitian 

0,001 mm nilai keteblan yang didapat merupakan rataan dari pengukuran pada lima 

tempat yang berbeda. 

3.5.2 Kekuatan Tarik (Tensile Strength) (Rahayu, 2016) 

Pengukuran kekuatan tarik dengan kemuluran dilakukan dengan cra 

memotong sampel edible film yang akan diuji dengan ukuran 6 cm x 2 cm. edible 

film dikaitkan dengan horizontal pada penjepit pengait yang ada pada alat Texture 

Analyzer dengan luas luasan edible film yang dijepit 1.5 cm dikedua sisi 

panjangnya. Nilai kuatan tarik di dapatkan dari hasilpembagian tegangan 

maksimum dengan luasan penampang melintang.luas penampang melintang 

didapatkan dari hasil perkalian panjang awal sampel dengan ketebalan awal sampel. 
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Uji kekuatan Tarik dilakukan pada tiga sampel edible film yang kemudian dihitung 

rata-rata. Kekuatan Tarik bioplastik dihitung dengan persamaaan berikut :  

A

max F
 =t  

Keterangan    

t  = Kuatan tarik  

F  = Gaya kutan tarik (N) 

A  = luas penampang (mm2)m 

3.5.3 Elongasi (ASTM D882-12, 2012) 

Menurut Bourtoom (2008) Wittya (2013), sampel edible film sampel yang 

akan diuji dipotong dengan ukuran 6cm x 2cm kemudian di kaitan dikaitkan pada 

penjepit/pengait yang ada pada alat Texture Analyzer dengan luasan yang dijepit 

1.5 cm dikedua sisi panjangnya, Kemuluran dihitungan dengan rumus : 

L0

L1.L0
 =Elongasi  

Keterangan  

L0 = Panjang awal (cm) 

L1 = Panjang saat maksimum (cm)  

3.5.4 Transparasi (ASTM D882-12, 2012) 

Transparasi edible film diukur dengan mengunakan sptrofotometer pada 

panjang gelombang 560 nm. Film yang akan diuji dipotong secukupnya kemudian 

diletakan pada pembaca absorbansi pada spektrofotometer. Kemudian dihitung 

dengan rumus :  

X

A
 =T  
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Keterangan   

T  = Transparasi 

A  = absorbansi (nm) 

X  = ketebalan (mm 

3.5.5 Laju Transmisi Uap Air (Water Vapor Transmission Rate/WVTR) (ASTM 

E96/E96M-16, 2016) 

 

Laju tranparasi uap air diukur dengan menggunakan water vaper 

transmission rate tester metode cawan sebelum diukur. Film dikondisikan dalm 

ruang suhu 25ºC, RH 75% selama 24 jam. Bahan penyerap uap air 10 g ditempatkan 

dalam cawan dan di sekat dengan lilin sedemikian rupa sehingga film tidak dapat 

celah sedemikian pada tepinya. Selanjutnya cawan ditimbang dengan ketelitian 

0,001 g kemudian diletakan dalam toples yang berisi gram NaCl sebanyak 40 g 

dalam 100 ml air destiasi (kelembaban relatif setara dengan 70%). Kemudian 

ditutup dengan rapat, cawan ditimbang tiap hari pada jam yang sama dan ditentukan 

pertambahan beratan cawan. Transimi uap air dihitung dengan menggunakan 

rumus:  

A.t

m
 =WFTR  

Keterangan :  

WVTR = Water Vapot Transmission Rate (g.mm/m2 day) 

m  = masa uap air yang melewati bahan (g) 

A  = Luas area bahan yang dilewati air (m2) 

t  = Waktu (jam) 
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3.5.6 Kelarutan dalam Air (Saberi et al., 2015)  

Berat film kering mula-mula ditentukan setelah pengeringan pada suhu 

100ºC selama 24 jam flim digunting berbentuk persegi dengan diameter 2 cm, 

sebanyak dua buah, ditimbang kemudian direndam dalam 50ml aquades yang 

mengandung Na-azida perendaman dilakukan selama 24 jam pada suhu 24 jam 

dengan suhu 200ºC. Selama perendaman lembaran flim tersebut dikeringkan pada 

suhu 100ºC selama 24 jam untunk menentukan berat kering yang tidak larut dalam 

air. Kelarutan flim ditentukan dengan mengurangi berat awal flim dan berat flim 

yang tidak larut. Dan dinyatakan sebagai berat kering (Gontard dkk. 1993). 

%100
wi

 wf- Wi
 =(%) x  

Keterangan  

Wi     = Berat awal 

Wf    = Berat akhir  

3.6 Aplikasi Edible Flim Pada Dodol Subtitusi Rumput Laut 

3.6.1 Penyimpanan Dodol Subtitusi Rumput Laut 

Dodol yang telah dilapisi dengan edible film kemudian dimasukkan dalam 

wadah setelah itu dilakukan penyimpanan. Penyimpanan dodol dilakukan selama 1 

minggu pada suhu ruang (± 25oC). Pada hari ke 0, 2, 4, dan hari ke 6, dilakukan pengujian 

terhadap parameter-parameter fisik maupun kimia untuk mengetahui kualitas jenang 

dodol, yaitu dengan uji TPC, tekstur, susut bobot dan peroksida. 

3.6.2 Tekstur (Paramita, 2016)  

Analisa tekstur dengan menggunakan texture analyzer dilakukan dengan 

meletakan sampel pada lempeng dan mengatur jarak tusuknya yang 

diinginkan.kemudian alat yang akan menusukan mata pisau sesuai dengan jenis sampel. 
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gaya yang dibutuhkan untuk menusuk sampel pada jarak dihitung sebagai dorong 

tekstur. 

3.6.3 Analisa Kadar Air dengan Metode Gravimetri (AOAC, 1995) 

Sampel sejumlah 3-5 g di timbang dan dimasukan dalam cawan yang telah 

dikeringkan dan diketahui bobotnya. Sampel dan cawan kemudian dikeringkan dalam 

oven bersuhu 105o C selama 6 jam. Cawan didinginkan dan ditimbang, kemudian 

dikeringkan kembali sampai diperoleh bobot tetap. Kadar air sampel dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebangai berikut : 

%100
a

c)-(b -a
 =(%bb)air Kadar x  

Keterangan  

a = berat sampel (g) 

b = berat sampel akhir dan cawan (g) 

c = berat cawan (g) 

3.6.4 Total Plate Count (wahyu, 2005) 

Tahapan Total Plate Count menurut Waluyo (2005) 

Menimbang berat bahan dan haluskan, menyiapkan media dan alat yang sudah 

disterilisasi sebelumnya, membuat media dari agar dan menuang pada cawan petri, 

membuat larutan sebagai pengencer sebanyak 9 ml, Pengenceran dimulai  dengan 

memasukan sampel sebanyak 10 ml ( campuran 1ml sampel/ 1 gr sampel dengan 9 ml 

larutan fisiologis), mengambil 1 ml dari larutan pertama dan memasukan dalam larutan 

pengencer 9 ml sehingga diperoleh larutan 102 begitu seterusnya sampai mencapai pada 

pengencer yang diharapkan, mengambil 2/3 pengencer terakhir dan menanam pada 

cawan petri yang berisi media menggunakan pipet. kemudian mengingkubasi  
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menggunakan incubator selama 24 jam, menghitung koloni mikroba dengan colony 

counter dengan rumus : 

ran1/Pengence

Mikroba 
 =


  

Keterangan  

a = berat sampel (g) 

b = berat sampel akhir dan cawan (g)  

c = berat cawan (g) 

3.6.5 Susut Bobot (Sudarmadji dkk, 1997) 

Perhitungan susut bobot dilakukan berdasarkan presentasi penurunan berat 

bahan sejak awal hingga akhir penyimpanan.  Persamaan yang digunakan sebagai 

berikut: 

%100
AwalBerat 

AkhirBobot  - AwalBobot 
 =Bobot(%)Susut x  

3.7 Analisa Data 

Data hasil penelitian tahap pertama diperoleh menggunakan Anova 

(Analysis of Varians) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. Apabila hasil 

analisa menunjukan pengaruh nyata dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) menggunakan Microsoft Excel 2013 untuk perlakuan 

berbedanyata. Data hasil penelitian untuk tahap dua dilakukan pengolahan data 

mengunakan metode Anova (Analysis of Varians) untuk mengetahui pengaruh dari 

perlakuan. Apabila hasil analisa menunjukan pengaruh nyata dilanjutkan dengan 

dengan uji Beda Nyata Terkecil/ BNT untuk melihat perbedan antar perbedaan.  
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Gambar 1. Diagram Pembuatan Edible Film Karagenan dengan Penambahan 

Kunyit (Zhang dan Han, 2006). 
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Gambar 2. Diagram Pembuatan Dodol Rumput Laut (Rukhanah, 2005) 
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Gambar 3. Diagram Proses Pembuatan Dodol Rumput Laut dan Pengaplikasianya 

Edible Film (Jasmine, 2017) 
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