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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

dan Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

mulai bulan September – Desember 2014. 

3.2  Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan untuk pembuatan dodol adalah gula, santan, garam, vanili, tepung 

ketan yang diperoleh dari pedagang pasar Merjosari, rumput laut yang diperoleh 

dari petani rumput laut didaerah Sumenep, Madura. Buah-buahan yang terdiri dari 

apel, buah nangka, dan buah stroberi yang diperoleh dari pedagang pasar 

Merjosari. Sayur-sayuran yang terdiri dari wortel, brokoli, dan kol ungu yang 

diperoleh dari pedagang pasar Belimbing. Sedangkan untuk analisa menggunakan 

petroleum benzena, aquades, H2SO4 pekat, katalis Na2SO4-HgO, NaOH 50%, 

asam borat, HCl 0,02 N. 

3.2.2 Alat 

Alat yang diperlukan dalam pembuatan dodol: ember, baskom, blender, 

pisau, timbangan, panci, wajan, pengaduk, kompor, saringan, telenan. Sedangkan 

untuk analisa menggunakan colour reader merk Konica Minolta, kruss porselen, 

labu lemak, soxhlet, waterbath, oven, tanur, labu Kjeldahl, pipet volume, bola 

hisap, spatula, lemari asam, alat destilasi, erlenmeyer, gelas ukur, corong kaca, 

beaker glas, hot plate, alat titrasi protein dan timbangan analisis merk Ohaus. 
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3.3  Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak 

kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial, terdiri dari 2 (dua) faktor. Faktor 

1 (satu) adalah jenis bahan baku yang terdiri dari 2 level, dan faktor 2 (dua) adalah 

jenis bahan tambahan yang terdiri dari 6 level, dengan variasi kombinasi sebagai 

berikut: 

Faktor 1 : Jenis bahan utama 

B1 = Tepung ketan 

B2 = Bubur rumput laut 

Faktor 2 : Jenis bahan tambahan dari buah dan sayur 

T1 =  Brokoli 

T2 =  Kol ungu 

T3 = Wortel 

T4 = Stroberi  

T5 = Apel  

T6 = Nangka 

Dari kombinasi kedua faktor tersebut, maka diperoleh 12 kombinasi 

perlakuan seperti pada tabel 09. 

Tabel 09. Kombinasi Perlakuan Jenis Bahan Utama dengan Bahan Tambahan 

Jenis Buah Sayur 

 

Brokoli 

(T1) 

Kol ungu 

(T2) 

Wortel 

(T3) 

Stroberi 

(T4) 

Apel 

(T5) 

Nangka 

(T6) 

Ketan  

(B1) 
B1T1 B1T2 B1T3 B1T4 B1T5 B1T6 

Rumput Laut  

(B2) 
B2T1 B2T2 B2T3 B2T4 B2T5 B2T6 

Sumber: Data Primer diolah (2014) 
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Keterangan: 

B1T1 : Tepung ketan dan bubur sayur brokoli 

B1T2 : Tepung ketan dan bubur sayur kol ungu 

B1T3 : Tepung ketan dan bubur sayur wortel 

B1T4 : Tepung ketan dan bubur buah stroberi 

B1T5 : Tepung ketan dan bubur buah apel 

B1T6 : Tepung ketan dan bubur buah nangka 

B2T1 : Tepung rumput laut dan bubur sayur brokoli 

B2T2 : Tepung rumput laut dan bubur sayur kol ungu 

B2T3 : Tepung rumput laut dan bubur sayur wortel 

B2T4 : Tepung rumput laut dan bubur buah stroberi 

B2T5 : Tepung rumput laut dan bubur buah apel 

B2T6 : Tepung rumput laut dan bubur buah nangka 

3.4  Parameter Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa 

parameter yaitu : 

1. Kadar Air 

a. Menghaluskan bahan yang akan dianalisis. 

b. Memasukkan cawan porselen ke dalam oven ± 3 – 4 jam untuk 

menstabilkan beratnya, lalu memasukkan cawan porselen ke dalam 

desikator selama 15 menit sampai beratnya konstan saat ditimbang. 

c. Menimbang cawan porselen dan mencatat beratnya, lalu menimbang bahan 

2 gram sampel. 
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d. Setelah itu, memasukkan cawan porselen yang berisi bahan ke dalam oven 

dan dipanaskan dalam oven selama ± 5 jam untuk bahan segar dan ± 24 jam 

untuk bahan kering (tepung). 

e. Memasukkan cawan poselen yang berisi bahan ke dalam desikator selama 

15 menit, lalu menimbang cawan dan mencatatnya. 

f. Menghitung kadar air bahan dengan rumus : 

Kadar Air (%) =  

2. Kadar Abu 

a. Menghaluskan bahan yang akan dianalisis. 

b. Memasukkan cawan porselen ke dalam oven ± 3 – 4 jam untuk 

menstabilkan beratnya, lalu memasukkan cawan porselen ke dalam 

desikator selama 15 menit sampai beratnya konstan saat ditimbang. 

c. Menimbang cawan porselen dan mencatat beratnya, lalu menimbang bahan 

2 gram sampel. 

d. Setelah itu, memasukkan cawan porselen yang berisi bahan ke dalam oven 

dan dipanaskan dalam tanur selama ± 5 jam. 

e. Memasukkan cawan poselen yang berisi bahan ke dalam desikator selama 

15 menit, lalu menimbang cawan dan mencatatnya. 

f. Menghitung kadar abu bahan dengan rumus : 

Kadar Abu (%)  =  berat bahan – Kadar Air/100% x berat bahan 

   =  berat bahan   1 –  

 

 

 

(berat awal – berat akhir) x 100%         

berat bahan 

Kadar air 

100% 
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3. Kadar Protein Metode (Kjeldahl) 

a. Menghaluskan sampel yang akan dianalisis. 

b. Menimbang 0,1 – 0,2 gram bahan dan memasukkannya dalam labu kjeldahl. 

c. Menambahkan 1 spatula katalis HgO – Na2SO4 dan menambahkan 2 ml 

H2SO4 pekat. 

d. Mendestruksi sampel di hot plate dalam lemari asam ± 3 – 4 jam sampai 

warna sampel dalam labu kjeldahl bening, setelah bening menunggu labu 

kjeldahl sampai dingin. 

e. Menambahkan 10 ml aquadest dalam labu kjeldahl dan memasukkan sampel 

tersebut dalam destilator. 

f. Menambahkan 10 ml NaOH 50% dan menambahkan 15 ml aquadest dalam 

destilator. 

g. Mendestilasi sampel dan menampung destilatnya dalam 10 ml asam borat, 

mendestilasi sampel sampai asam borat berubah warna menjadi hijau muda. 

h. Setelah asam borat berubah warna, menghentikan destilasi dan mentitrasi 

sampel dengan HCl 0,02 N sampai warna sampel berubah lagi menjadi 

warna asam borat yaitu merah muda atau keunguan. 

i. Menera hasil titrasi dan menghitung kadar protein dalam sampel dengan 

rumus : 

% N    =  

Kadar Protein (%) =  % N x Faktor Konversi (FK) 

 

 

 



26 

 

4. Kadar Lemak 

a. Menghaluskan sampel yang akan dianalisis. 

b. Menimbang sampel halus 2 gram dan mengeringkannya dalam oven suhu 

50
0
 C. 

c. Menghaluskan sampel yang kering dan memasukkan sampel kering halus 

dalam timbel. 

d. Memasukkan labu lemak dalam oven ± 3 – 4 jam untuk menstabilkan 

beratnya, setelah itu labu lemak dimasukkan dalam desikator ± 15 menit 

sampai beratnya konstan untuk ditimbang. 

e. Menimbang labu lemak dan mencatat beratnya, setelah itu memasukkan 10 

ml pelarut petrolium benzena dalam labu lemak. 

f. Mengekstrak lemak dalam sampel dengan pelarut. Caranya mendestilasi 

pada waterbath suhu ± 85
0
 C selama ± 2 jam, tergantung kadar lemak 

bahan. 

g. Menguapkan pelarut dalam labu lemak dengan cara memasukkannya dalam 

oven. Setelah semua pelarut teruapkan, memasukkan labu lemak dalam 

desikator selama 15 menit dan menimbang berat labu lemak. 

h. Mencatat hasilnya dan menghitung kadar lemak dengan rumus : 

Kadar Lemak Kasar (%) =  

5. Kadar Karbohidrat (metode By Different) 

Menghitung kadar karbohidrat dengan rumus : 

Kadar Karbohidrat = 100% - % Protein Kasar - % Lemak Kasar - % Air -         

% Abu 

 



27 

 

6. Tekstur 

Analisa tekstur dilakukan dengan alat yang disebut penetrometer tipe 

PNR 6 dengan menggunakan waktu 5 detik dan berat beban 50 gram. Cara 

kerja penetrometer PNR 6 adalah : 

a. Mengambil sampel yang telah diketahui beratnya kemudian diletakkan 

dibawah jarum penetrometer. 

b. Memposisikan skala petunjuk pada angka 0 ( Nol ). 

c. Menentukan waktu yang digunakan yaitu 5 detik. 

d. Menekan tombol start dan sampel akan tertekan  selama 5 detik setelah itu 

jarum akan berada diposisi angka yang  menunjukkan tekstur dari sampel.   

7. Intensitas Warna Menggunakan Color Reader  

Menentukan skala kolorimeter berdasarkan standar warna yang telah 

ditentukan dengan alat kolorimeter dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Menyiapkan sampel pada plastik bening (transparan). 

b. Menghidupkan colour reader. 

c. Menentukan target pembacaan (L, a
+
, b

+
). 

d. Mengukur warnanya. 

Keterangan : 

L             : Untuk parameter kecerahan (lightneess) 

a dan b    : Koordinat kromatisitas 

a 
(+/-)           

: Merah 

b
(+/-)            

: Kuning / biru keunguan 
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8. Mutu Organoleptik. 

Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan metode Hedonic 

Scale Test. Atribut organoleptik yang digunakan adalah rasa, warna, dan 

kenampakan pada sampel dodol ketan dan dodol rumput laut. Uji ini dilakukan 

dengan 15 panelis semi terlatih yang merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu dan 

Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun skala 

penilaian kesukaan yang diterapkan pada tabel 10. 

Tabel 10. Indeks Penilaian Organleptik Terhadap Kenampakan, Warna, 

Aroma, dan Rasa. 

Organoleptik 

Indeks Kenampakan Warna Aroma Rasa 

1 Sangat Menarik Sangat Menarik Sangat Suka Sangat Enak 

2 Menarik Menarik Suka Enak 

4 Tidak Menarik Tidak Menarik Tidak Suka Tidak Enak 

5 
Sangat Tidak 

Menarik 

Sangat Tidak 

Menarik 

Sangat Tidak 

Suka 

Sangat Tidak 

Enak 
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3.5  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

 
Diparut dan diperas             Dikupas dan  

        Dipotong-potong 

 

         Di-blender 
 

 

 

 

       Dicampur dan dipanaskan 

 

 

 

        Dicetak dan didinginkan 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Dodol dengan Variasi Sayuran dan Buah-

Buahan  

Gula, garam, 

vanili 

Tepung ketan 

atau tepung 

rumput laut 

Kelapa 

Santan 

Buah / Sayuran 

Bubur Buah / Sayuran 

Adonan 

Dodol Sayuran dan buah 


