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III.     METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2017 hingga 

Januari 2018 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) Fakultas 

Pertanian Peternakan (FPP) Universitas Muhammadiyah Malang dan Balai 

Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (BALITKABI) Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan gelas kaca, 

peralatan rekayasa pangan, spektrofotometer thermos spectronic merk GENESYS 

20, alat destilasi, votex, bola hisap, lemari asam Fume Hood, kertas saring, 

desikator merk Duran, blender merk airmax, pH universal, colour reader CR 10 

merk Conica Minotta, setrifuse, HH-S waterbath, alat destilasi, corong kaca, tanur 

mer Nabertherm LT3. 

 

3.2.2  Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain : bit merah diperoleh 

dari Pasar Karangploso Batu dengan kriteria pemilihan bit harus segar dengan 

rata-rata berat 170–200 gram, tepung ketan komersil, tepung ketan komersil , gula 

pasir komersil, dan kelapa dengan kriteria pemilihan kelapa setengah tua. Bahan 

kimia yang digunakan untuk prosedur pengamatan antara lain : DPPH (1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil), etanol 96%, aquades, larutan luff schrool, K2SO4, H2SO4, 

KI, HCl, Benzene, katalisator, kertas saring, NaOH, Na-thio Sulfat, indikator PP 

dan asam borat. 
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3.3  Metode Penelitian 

Penelitian ini disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) sederhana. 

Perlakuan yang dicobakan dalam penelitian ini adalah formulasi bahan dengan 

perbedaan konsentrasi bit, tepung ketan (Tp. ketan) dan tepung beras (Tp. beras) 

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 6. Formulasi Dodol Bit (%) 

Perlakuan Tepung Ketan Tepung Beras Bit Gula Total Bahan 

B1 15  0  60  25  100  

B2 11,25  3,75  60  25  100  

B3   7,5  7,5  60  25  100  

B4 35  0  40  25  100  

B5 26,25  8,75  40  25  100  

B6 17,5 17,5 40  25  100  

B7 55  0  20  25  100  

B8 41,25 13,75  20  25  100  

B9 27,5  27,5  20  25  100  

 

Sehingga diperoleh perlakuan yaitu : 

B1 : Tepung beras 15% dengan konsentrasi bit 60% 

B2 : Tepung beras 11,25%, tepung ketan 3,75%, dengan konsentrasi bit 60% 

B3 : Tepung beras 7,5%, tepung ketan 7,5%, dengan konsentrasi bit 60% 

B4 : Tepung beras 35% dengan konsentrasi bit 40% 

B5 : Tepung beras 26,25%, tepung ketan 8,75%, dengan konsentrasi bit 40% 

B6 : Tepung beras 17,5%, tepung ketan 17,5%, dengan konsentrasi bit 40% 

B7 : Tepung beras 55% dengan konsentrasi bit 20% 

B8 : Tepung beras 41,25%, tepung ketan 13,75%, dengan konsentrasi bit 20% 

B9 : Tepung beras 27,5%, tepung ketan 27,5%, dengan konsentrasi bit 20%. 

 Formulasi dari 9 perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Hasil formulasi 

terbaik dari uji stastistik De Garmo akan dibandingkan dengan dodol pasaran 

(kontrol). 
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3.4    Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Bubur Bit 

 Umbi bit merah dipih yang segar dan matang dan ditimbang sebanyak 600 

gram. Pisahkan dengan tangkainya. Umbi bit yang akan digunakan dicuci dengan 

air mengalir terlebih dahulu sampai tidak ada kotoran atau tanah yang menempel 

di umbi. Kemudian umbi bit di blanching steam dengan suhu 70-80°C selama 10 

menit. Setelah di steam angkat umbi bit biarkan hingga dingin. Setelah dingin 

kupas kulit umbi bit. Kemudian potong berbentuk dadu dan timbang bit yang 

sudah matang sebanyak 400 gram. Setelah itu menghaluskan bit dengan blender 

selam 2-3 menit tanpa penambahan air. Akhirnya didapatkan bubur bit. Sebelum 

diproses menjadi dodol, bubur bit di analisa kadar gula yang dihitung sakarosa 

dan aktivitas antioksidannya. Prosedur pembuatan bubur bit ditampilkan pada 

Gambar 5. 

 

3.4.2 Pembuatan Dodol Bit 

 Santan kental sebanyak 1:4 (santan : bahan) dipananskan selama 1 menit. 

Menambahkan gula sebanyak 25 % gula putih dan diaduk hingga rata. Setelah 

gula dan santan larut, ditambahkan bubur bit (60%, 40%, 20%) dengan suhu 80 –

100
o
C selama 3 menit. Tepung ketan dan tepung beras ditambahkan ke dalam 

adonan. Diaduk terus menerus selama 20 – 25 menit dengan suhu 100 – 110
o
C 

hingga dodol tidak lengket saat dipegang (kalis). Setelah itu diamkan pada suhu 

ruang selama 24 jam. Setelah menjadi dodol dilakukan analisa kadar air, kadar 

abu, kadar lemak, kadar protein, kadar gula, serat makanan, intensitas warna, 

aktivitas antioksidan, tekstur, dan organoleptik (rasa, warna, aroma, kenampakan, 

dan kesukaan). Prosedur pembuatan dodol bit ditampilkan pada Gambar 6. 
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3.5 Prosedur Analisa 

3.5.1 Prosedur Pengujian Kadar Amilosa (Andarwulan, 2011) 

a. Pembuatan Kurva Standar Amilosa 

1. Amilosa murni ditimbang sebanyak 40 mg dan dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi. 

2. Etanol 95% dan 9 ml NaOH 1N ditambahkan sebanyak 1 ml 

3. Tabung reaksi dipanaskan dalam air mendidih selama kurang lebih 10 menit, 

hingga semua amilosa membentuk gel. 

4. Tabung reaksi didinginkan 

5. Seluruh campuran secara kuantitatif dipindahkan ke dalam labu takar 100 

ml. 

6. Pipet masing-masing 1, 2, 3, 4, dan 5 ml larutan diatas dan dimasukkan ke 

masing-masing labu takar 100 ml. 

7. Asam asetat 1 N sebanyak 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 ml ditambahkan ke dalam 

masing-masing labu takar, kemudian ditambahkan 2 ml larutan iod. 

8. Masing-masing campuran ditempatkan dalam labu takar sampai tanda tera 

dengan aquades. Didiamkan selama 20 menit. 

9. Intensitas warna biru yang terbentuk diukur dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 625 nm. 

10. Kurva standar dibuat sebagai hubungan antara kadar/konsentrasi amilosa 

dengan absorbansi 

b. Penetapan Sampel 

1. Sampel ditimbang sebanyak 100 mg ke dalam tabung reaksi. 

2. Etanol 95% dan NaOH 1 N ditambahkan sebanyak 1 ml  
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3. Tabung reaksi dipanaskan selama 10 menit untuk menggelatinisasi pati. 

4. Setelah didinginkan, Pasta pati dimasukkan pada labu takar 100 ml dan 

tepatkan hingga tanda tera dengan aquades. 

5. Pipet sebanyak 5 ml larutan tersebut dan dimasukkan pada labu takar 100 ml 

lalu ditambahkan 1 ml asam asetat 1 N, 2 ml larutan iod dan aquades hingga 

tanda tera. 

6. Dikocok, setelah itu diamkan selama 20 menit. 

7. Absorbansinya diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 

625 nm. 

8. Hitung Kadar amilosa dalam sampel dengan memanfaatkan kurva standar. 

Perhitungan : 

Kadar Amilosa (%) = 
                 

                 
 

Keterangan:  

C = Konsentrasi amilosa sampel dari kurva standar (mg/ml) 

V = Volume akhir contoh (ml) 

FP = Faktor Pengenceran. 

 

3.5.2 Analisa Kadar Air (AOAC, 2005) 

1. Cawan porselin dengan penutup dibersihkan dan dikeringkan dalam oven 

pada suhu 105º–110ºC selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam 

desikator selama 30 menit dan ditimbang beratnya. 

2. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram dan ditaruh dalam cawan porselin  yang 

telah diketahui beratnya. Sampel dalam porselin ini kemudian dikeringkan 

dalam oven pada suhu 105º–110ºC sampel konstan  selama  24  jam. 

3. Sampel didinginkan didalam desikator selama 30 menit dan ditimbang. 
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4. Penimbangan ini di ulang sampai diperoleh berat yang konstan. Adapun 

presentase kadar air yang dapat dihitung sebagai berikut: 

Perhitungan : 

Kadar Air (%) = 
  -  

  -  
 x 100% 

Keterangan : 

A = Berat cawan konstan (g) 

B = Berat awal sampel dalam cawan (g) 

C = Berat akhir sampel dalam caman (g) 

 

3.5.3 Analisa Kadar Abu (AOAC 1990) 

1. Cawan porselin yang bersih terbebas dari kotoran dipanaskan dalam  oven 

selama 1 jam pada suhu 105
0
C. 

2. Cawan porselin didinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian 

ditimbang (A). 

3. Sebanyak ± 2 g sampel, dimasukan kedalam cawan kemudian timbang (B). 

4. Cawan yang berisi sampel dibakar diatas kompor hingga tidak berasap (bisa  

ditambah  alkohol  95%).  

5. Pengabuan  dengan  tanur  pada  suhu  600
o
C  selama  3  jam. 

6. Setelah pengabuan cawan didinginkan dalam desikator, Setelah didinginkan 

cawan di timbang (C). 

Perhitungan : 

Kadar Abu (%) = 
 - 

 - 
 x 100 % 

Keterangan :  

A = Berat cawan konstan (g) 

B = Berat awal sampel dalam cawan (g) 

C = Berat akhir sampel dalam cawan (g) 

 

3.5.4 Analisa Kadar Lemak (AOAC 2005) 

1. Sebanyak 5 g sampel yang telah dihaluskan, dibungkus dengan kertas 

saring, dimasukkan dalam tabung ekstraksi soxhlet. 
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2. Kemudian dipasang cawan lemak yang telah diketahui beratnya dan 

dipasang tabung ekstraksi pada alat distilasi sohlet yang telah diisi dengan  

pelarut hingga turun ke cawan  lemak. 

3. Kemudian  dialirkan  air  pendingin  dan  alat  dinyalakan. 

4. Ekstraksi dilakukan selama 4-5 jam.   

5. Setelah  itu, pisahkan  pelarut  dengan  lemak  dan keringkan cawan yang 

berisi lemak pada oven dengan suhu 100-105
0
C selama 30 menit. Berat 

residu dalam cawan lemak dinyatakan sebagai berat lemak atau minyak. 

Perhitungan : 

Kadar Lemak (%) = 
  -  

 
 x 100 % 

Keterangan : 

A = Berat sampel (g) 

B = Berat labu sokhlet konstan (g) 

C = Berat labu sokhlet akhir (g) 

 

3.5.5 Analisa Kadar Protein (AOAC, 2001) 

1. Sampel ditimbang 1 g, kemudian dihaluskan menggunakan mortir dan 

stamper. 

2. Sampel yang telah halus dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl. Kemudian 

ditambahkan 7g K2SO4; 0,8 g CuSO4, dan 12 mL H2SO4 pekat ke  dalam  

labu.  

3. Semua bahan dalam labu Kjeldahl dipanaskan dalam almari asap selama  60 

menit.  

4.  Sampel didinginkan selama 10-20 menit. Setelah dingin ditambahkan 

secara hati-hati akuades hingga volume total 80 mL. 
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5. NaOH 40 % (w/w) ditambahkan sebanyak 50 mL. Kemudian dilakukan  

distilasi, distilat yang diperoleh ditampung dalam erlenmeyer yang berisi  30 

mL larutan H3BO3 1% (w/v) yang telah diberi indikator campuran. 

6. Distilasi  dilakukan  hingga distilat  yang  diperoleh  sebanyak  150  ml.  

Distilat  yang  diperoleh  dititrasi  dengan larutan standar  HCl  0,1  M  

sampai warna  ungu  muda terbentuk.  

7. Dibuat juga larutan blanko dengan mengganti sampel dengan aquades,  

lakukan destruksi, distilasi, dan titrasi seperti pada sampel. 

Perhitungan   : 

Kadar N total (%) = 
              -                             

             
 

Perhitungan kadar protein (%) : 

Kadar (%) = Kadar N total (%) x Faktor Konversi (6,25) 

 

3.5.6 Analisa Kadar Sakarosa (Sulaeman, 1995) 

a. Persiapan Contoh 

1. Pipet 5 ml contoh dan dimsukkan ke dalam labu ukur 100 ml 

2. Pb-asetat ditambahkan sebanyak 10 ml hingga menjadi setengah basa, 

dikocok (larutan Na2HPO4 1 % ditambahkan dengan pipet tetes, tetes demi 

tetes), bila timbul endapan putih berarti Pb-asetat sudah cukup. 

3. Na2HPO4 1 % ditambahkan lagi hingga tidak terbentuk endapan putih lagi 

(berarti kelebihan Pb-asetat telah diendapkan semuanya). 

4. Air suling ditambahkan hingga garis tera dan dikocok. 

5. Didiam selama 30 menit kemudian disaring. 

b. Penetapan Sebelum Inversi 

1. Pipet 10 ml filtrat larutan contoh dan dimasukkan ke Erlenmeyer 500 ml. 

2. Air sebanyak 10 ml ditambahkan pada larutan luff scrool sebanyak 25 ml. 
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3. Larutan dipanaskan selama 2 menit sampai mendidih dan didihkan terus 

sampai 10 menit dengan api kecil. 

4. Larutan dinginkan lalu ditambahkan 10 ml KI 30%, 25 ml H2SO4 25% (hati-

hati karena terbentuknya CO2). 

5. Larutan thio 0,1 N dititrasi dengan indikator kanji 0,5%, misalnya 

memerlukan A ml thio 0,1 N. 

6. Penetapan blanko, dengan 25 ml air suling dan 25 ml Luff (tanpa contoh), 

misalnya diperlukan B ml larutan thio 0,1 N. 

c. Penetapan sesudah inverse 

1. Pipet 10 ml saringan dan dimasukkan dalam labu ukur 100 ml. 

2. Larutan HCl 25% ditambahkan sebanyak 5 ml. 

3. Lalu, dipanaskan dalam penangas air pada suhu 70
○
C selama 10 menit 

(gunakan stopwatch). 

4. Setelah dingin, dinetralkan dengan NaOH 30% dengan indicator PP sampai 

warna berubah menjadi merah jambu muda. 

5. Air suling ditepatkan sampai tanda tera. 

6. Pipet 10 ml dan masukkan ke dalam erlenmeyer.  

7. Air suling ditambahkan sebanyak 15ml pada larutan Luff sebanyak 25 ml 

serta batu didih. 

8. Panaskan selama 2 menit sampai mendidih dan didihkan selama 10 menit 

dengan api kecil. 

9. Dinginkan segera dalam es. 

10. KI 30% ditambahkan sebanyak 10 ml dan  H2SO4 25% sebanyak 25 ml. 

11. Larutan thio 0,1 N dititrasi dengan kanji sebagai indikator. 
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12. Kerjakan juga untuk blanko. 

Perhitungan : 

Kadar gula sebelum inverse (%) = 
                              

            
 

Kadar gula setelah inverse (%) = 
                              

            
 

Kadar Sukarosa = (Kadar gula sesudah inverse – Kadar gula sebelum inverse) x 

0,95 

Keterangan : 

Y= mg gula 

 

3.5.7 Analisa Serat Pangan (Apriyantono, 1989) 

1. Haluskan sampel sehingga dapat melalui saringan diameter 1 mm dan 

diaduk merata. Kalau bahan tidak dapat dihaluskan, usahakan dihancurkan 

sebaik mungkin. 

2. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram. Ekstraksi lemak sampel dengan metode 

Soxhlet 

3. Pindahkan sampel yang telah diekstrak lemaknya ke dalam Erlenmeyer 600 

ml. Jika ada tambahkan 0,5 gram asbes yang telah dipijarkan dan tiga tetes 

zat anti buih (antifoam agent). 

4. H2SO4 1,25% ditambahkan sebanyak 200 ml yang panas. Tutup dengan 

pendingin balik. 

5. Didihkan selama 30 menit dengan kadang-kadang digoyang-goyangkan. 

6. Saring suspensi melalui kertas saring. Residu yang tertinggal dalam 

erlemeyer dicuci dengan air mendidih. Cuci residu dalam kertas saring 

sampai air cucian tidak bersifat asam lagi (uji dengan kertas lakmus). 

7. Pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer 

kembali dengan spatula. Sisinya dicuci kembali dengan 200 ml larutan 

NaOH 1,25% mendidih, sampai semua residu masuk ke dalam Erlenmeyer. 
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8. Didihkan dengan dengan pendingin balik selama 30 menit sambil kadang-

kadang digoyang-goyangkan. 

9. Saring kembali melalui kertas saring yang telah diketahui beratnya atau krus 

gooch yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya, sambil dicuci dengan 

larutan K2SO4 10%. 

10. Cuci lagi residu dengan air mendidih. Kemudian dengan alkohol 95% 

sekitar 15 ml. 

11. Keringkan kertas saring atau krus dengan isinya pada oven 110
○
C sampai 

berat konstan (1 – 2 jam), dinginkan dalam desikator dan timbang. Jangan 

lupa mengurangi berat asbes (sekali digunakan). 

Perhitungan : 

Serat Kasar (%) = 
                       

                
 

 

3.5.8 Analisa Intensitas Warna (Yuwono, 2001) 

Pengujian warna dilakukan dengan menggunakan Colour Reader. Berikut 

ini tahapan pengujian warna : 

1. Sampel ditempelkan pada alat Colour Reader. 

2. Tekan tombol Power on pada alat Colour Reader. 

3. Hasil yang diperoleh meliputi L (lightness), a+ (redness) dan b+ 

(yellowness) dengan skala 0-100. Nilai L 0 menunjukkan sampel sangat 

gelap, a positif warna merah, a negatif warna hijau, b positif warna kuning 

dan b negatif warna biru. 
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3.5.9 Analisa Aktivitas Antioksidan Metode RSA (Radical Scavenging 

Activity ) (Chen et al, 2006) dengan modifikasi 

 

Pengujian aktivitas antioksidan melalui analisis antiradikal bebas DPPH 

sebagai berikut : 

1. Persiapan pembuatan larutan DPPH. DPPH sebanyak 3 mg dilarutkan dalam 

etanol sebanyak 15ml. 

2. Pembuatan blanko, DPPH sebanyak 1 ml dilarutkan dengan 4 ml etanol, 

diukur absorbansi blanko pada panjang gelombang 517 nm. 

3. Persiapan sampel 

a. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram kemudian masukkan pada tube 

sentrifuse. 

b. Etanol sebanyak 9 ml ditambahakan pada masing-masing sampel. 

c. Sampel disentrifuse dengan kecepatan 4.000 rpm selama 10 menit. 

d. Supernatannya diambil dari masing-masing sampel sebanyak 4 ml dan 

dimasukkan dalam tabung reaksi kemudian ditambhakan sebanyak 1 ml 

larutan DPPH . 

e. Tabung reaksi ditutup dengan alumunium foil, larutan akan bereaksi 

hingga berubah menjadi warna kekuningan. 

f.  Absorbansi masing-masing sampel diukur dengan panjang gelombang 

517 nm. 

 

Perhitungan : 

Aktivitas Antioksidan (%) = 
  - 

 
        

Keterangan :  

Ac = Absorbansi Kontrol 

A = Absorbansi Sampel 
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3.5.10 Analisa Tekstur (Bourne, 2012) 

 Pengukuran tekstur dilakukan dengan menggunakan alat Texture Analyzer. 

1. Gunakan stroke limite 55 mm dengan kecepatan test 20 mm/menit 

2. Jumlah sampel diketik beserta kode pada kolom speciment 

3.                     √                    j     hardness force yang 

ditunjuk adanya tekanan dari jig pada sampel 

4. Klik finish 

5. Alat dikalibrasi dengan cara klik kanan pada menu barforce 

6. Pilih calibration                     y  “    ” 

7. Accessories uji diturunkan hingga posisi jig berada tepat diatas bahan 

dengan cara tekan tombol high speed dan arah bawah 

8. Menubar stroke diposisikan dengan cara klik kanan lalu to zero 

9. Pengujian dimulai dengan cara start lalu start test 

10. Setelah bunyi alarm, klik restart lalu yes 

11. Ulangi langkah kerja mulai dari 3 hingga 10 untuk sampel berikutnya.  

 

3.5.11 Analisa Organoleptik 

Pengujian terhadap tingkat kesukaan dilakukan dengan cara mencicipi es 

krim. Uji organoleptik yang meliputi rasa, aroma, kesukaan, kenampakan, dan 

warna.  Sepuluh (10) sampel dalam wadah yang berbeda dihadapkan pada panelis, 

kemudian panelis diminta memberikan tanggapan mengenai kesukaannya 

terhadap dodol yang dicicipi dengan mengisi lembar quisioner yang telah 

disediakan sebelumnya.  Untuk mengetahui tingkat kesukaan rasa pada dodol 

dengan skor 1-5 dengan urutan : sangat tidak enak (1), tidak enak (2), cukup enak 
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(3), enak (4), sangat enak (5). Mengetahui tingkat kesukaan aroma pada dodol 

dengan skor 1-5 dengan urutan : sangat tidak sedap (1), tidak sedap (2), cukup (3), 

sedap (4), dan sangat sedap (5). Mengetahui tingkat kesukaan pada warna dodol 

dengan skor 1-5 dengan urutan : sangat tidak menarik (1), tidak menarik (2), 

cukup menarik (3), menarik (4), dan sangat menarik (5). Mengetahui tingkat 

kesukaan secara keseluruhan dengan skor 1-5 dengan urutan : sangat tidak suka 

(1), tidak suka (2), cukup suka (3), suka (4), sangat suka (5) dapat dilihat pada 

Lampiran 20. 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan ANOVA. Jika terdapat 

perbedaan secara nyata akan dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s Multiple 

Range Test) guna menentukan level terbaik dari masing-masing, analisa de garmo 

untuk penentuan perlakuan yang terbaik dengan menggunakan metode indeks 

efektivitas (effectiveness index). Perbandingan dari perlakuan terbaik pada dodol 

bit dengan dodol pasaran dilanjutkan dengan uji T. 
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Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Bubur Bit  

Bit Merah 

Pencucian 

Blansing Steam 

Pendinginan 

Pengupasan 

Penimbangan 

Pemotongan berbentuk dadu 

Penghalusan 

Bubur Bit 

T= 70-80°C 

t = 10 menit 

T= 20 – 25°C 

t = 5 menit 

Kulit 

Analisa : 

1. Kadar Gula 

2. Aktivitas Antoksidan 

Kotoran Air 
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Penambahan bit 

B1 = 60% 

B2 = 60% 

B3 = 60% 

B4 = 40% 

B5 = 40% 

B6 = 40% 

B7 = 20% 

B8 = 20% 

B9 = 20% 

Penambahan tepung 

ketan 

B1 = 15% 

B2 = 11,25% 

B3 = 7,5% 

B4 = 35% 

B5 = 26,25% 

B6 = 17,5% 

B7 = 55% 

B8 = 41,25% 

B9 = 27,5% 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Dodol (Qinah, 2009) dimodifikasi 

Santan Kental 

1:4 ml 

Pemanasan 

Pencampuran 

Pengadukan 

Pencampuran 

Pengadukan 

Pencampuran 

Pengadukan 

Pencampuran 

Pengadukan 

Penirisan 

Dodol Bit 

Analisa : 

1. Kadar Air

2. Kadar Abu

3. Kadar Protein

4. Kadar Lemak

5. Kadar Gula

6. Aktivitas Antioksidan

7. Serat Pangan

8. Intensitas Warna

9. Uji Tekstur

10.Uji Organoleptik

Gula 25% 

Penambahan 

tepung beras 

B1 = 0% 

B2 = 3,75% 

B3 = 7,5% 

B4 = 0% 

B5 = 8,75% 

B6 = 17,5% 

B7 = 0% 

B8 = 13,75% 

B9 = 27,5% 


