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BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, pada bulan Februari – April 

2018 di Laboatorium Peternakan Universitas Muhammadiyah  untuk pembuatan 

dodol susu  dan uji kadar protein , sedangkan analisis daya potong dilakukan di 

Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1. Materi penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah susu segar yang 

didapatkan dari KUBE PSP Maju Mapan Jabung dan bahan pembuatan dodol 

berupa tepung ketan Bogasari, gula Kebon Agung, Karagenan jenis kappa, dan 

sorbitol cair. Bahan kimia yang digunakan H2SO4, katalisator, aquadest, NaOH 

50%, HCl, indikator pp, NaOH 0,1 N, Zinc. 

3.2.2. Alat  

Peralatan yang di gunakan dalam pembuatan dodol susu yaitu kompor gas, 

thermometer batang celcius, pengaduk kayu, gelas ukur pyrex, bejana, pisau, dan 

timbangan digital SF-400. Peralatan yang digunakan dalam melakukan uji kadar 

protein adalah Spatula, neraca analitik, gelas beaker pyrex, labu khejedal pyrex, 

pipet tetes, kompor listrik, lemari asam, timbangan digital SF-400 dan erlenmenyer 

pyrex. 
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3.3. Batasan variabel dan cara pengamatan 

Variable bebas dalam penelitian ini adalah sorbitol dan Karagenan jenis 

kappa, sedangkan variable terikat yaitu kadar protein dan daaya potong. Adapun 

batasan variable dan cara pengamatan adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Sorbitol 

Sorbitol adalah gula alkohol yang scara alami banyak ditemukan 

dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sorbitol dikenal sebagai pemanis 

dengan kandungan kalori dua per tiga dari sukrosa dan tingkat kemanisan 

60% dari sukrosa. Praja (2015) menyatakan bahwa penggunaan sorbitol untuk 

konsumsi manusia tidak boleh lebih dari 50 gr/kg. Sorbitol yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sorbitol berbentuk cair yang dibeli dari toko online 

CV. Sari Kimia. 

3.3.2. Karagenan 

Karagenan adalah hidrokoloid hasil ekstraksi dari rumput laut merah 

(Rhodophyceae) yang semakin luas digunakan dalam produk pangan.  

Karagenan atau polisakarida sulfat merupakan polimer negatif dapat 

membentuk kompleks dengan polimer bermuatan positif. Karagenan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kappa karagenan berbentuk bubuk 

yang dibeli dari toko online CV. Nura Jaya. 
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3.3.3 Kadar protein 

Kadar protein adalah kandungan protein yang terdapat dalam dodol susu. 

Kadar protein dodol susu di ukur dengan metode kjedal. Metode kjedal terbagi 

dalam 3 tahap yaitu proses destruksi (oksidasi), proses destilasi (penyulingan), dan 

proses titrasi (Association Of Official Agricultural Chemistry, 2005). Rumus 

perhitung protein sebagai berikut : 

𝑲𝒂𝒅𝒂𝒓 𝑷𝑲 =
( 𝑪 −  𝑩 ) 𝒙 𝑵 𝒙 𝟏𝟒. 𝟎𝟎𝟖 𝒙 𝟔, 𝟐𝟓

𝑨
 𝒙 𝟏𝟎% 

 

Keterangan : A = Berat sampel 

  B = Jumlah ml NaOH untuk sample (volume titrasi) 

  C = Jumlah ml NaOH untuk blanko 

  N = Normalitas dari NaOH (0,1) 

  14.008 = Berat atom unsur N 

  6,25 = Faktor konversi 

  PK = Protein kasar 

3.3.4. Uji Tekstur (Texture analyzer). 

Karakter tekstur dodol dilihat dari daya potong dodol susu. Tekstur dodol 

susu adalah salah satu dari sifat kualitas yang mempengaruhi produk dan persepsi 

konsumen terhadap dodol. Tekstur bergantung pada sifat fisiko-kimia dari sampel 

dan persepsi manusia. Cara pengukuran tekstur menggunakan alat yang bernama 

Texture analyzer dengan merek Shimadzu tipe EZ-SX. Pengukuran dimulai dengan 

sampel dipotong ukuran balok 5 cm dan diletakkan diatas meja sampel. Kemudian 
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diatur ke-menu pengukuran daya potong. Instrumen dijalankan dan kurva profil 

tekstur muncul (Data Daya Potong). 

3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode eksperimen (percobaan) dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial.  

3.4.1 Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan yang akan digunakan adalah RAK (Rancangan 

Acak Kelompok) faktorial dengan model metematik sebagai berikut : 

𝒀𝒊𝒋 =  𝝁 +  𝓪𝒊 +  𝜷𝒋 + (𝓪𝜷)𝒊𝒋 + 𝝆𝒌 +  𝚺𝒊𝒋 

Keterangan : 

Yij  : Nilai pengamatan 

𝝁   : Nilai rata rata rata 

𝓪𝒊   : Pengaruh perlakuan ke i 

𝜷𝒋   : Pengaruh perlakuan ke j 

(𝓪𝜷)𝒊𝒋  : Pengaruh interaksi perlakuan ke-i dan ke-j 

𝝆𝒌  : Pengaruh faktor kelompok pada level  ke-k 

𝚺𝒊𝒋  : Kesalahan percobaan / galat 

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Faktor I penambahan 

Karagenan (K0 : 0 %, K1 : 0,5 %, K2 : 1%) dan Faktor II penambahan sorbitol (S0 

: 0 %, S1 : 2 %, S2 : 4 %) pada dodol susu dengan 3 kali ulangan dan kombinasi 

sebagai berikut : 
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K0S0 : Penambahan Karagenan 0 % dan sorbitol 0 % dari total susu. 

K0S1 : Penambahan Karagenan 0 % dan sorbitol 2 % dari total susu. 

K0S2 : Penambahan Karagenan 0 % dan sorbitol 4 % dari total susu. 

K1S0 : Penambahan Karagenan 0,5 % dan sorbitol 0 % dari total susu. 

K1S1 : Penambahan Karagenan 0,5 % dan sorbitol 2 % dari total susu. 

K1S2 : Penambahan Karagenan 0,5 % dan sorbitol 4 % dari total susu. 

K2S0 : Penambahan Karagenan 1 % dan sorbitol 0 % dari total susu. 

K2S1 : Penambahan Karagenan 1 % dan sorbitol 2 % dari total susu. 

K2S2 : Penambahan Karagenan 1 % dan sorbitol 4 % dari total susu. 

3.5. Metode Analisis Data 

Daya potong dan kadar protein dodol susu yang sudah terkumpul dianalisis 

menggunakan metode analisis variansi (ANAVA). Apabila ada pengaruh nyata 

maka untuk membedakan antar perlakuan dilanjutkan uji Duncan. 

Tabel 3.1. Tabel Anava 

Sumber 

Keragaman 
Db JK KT F Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan tr-1 JKp KTp 
KTp

KTg
   

A t-1 JKp(A) Kta 
KTa

KTg
   

B r-1 JKp(B) KTb 
KTb

KTg
   

AB (t-i)(r-1) JKp(AB) KTab 
KTab

KTg
   

Galat Tr(s-1) JKg KTg    

Total N-1 JKt     

  

Selanjutnya jika terdapat pengaruh nyata atau sangat nyata pada penelitian 

ini maka dilakukan uji lanjutan yaitu Uji Duncan dengan rumus sebagai berikut : 



23 

𝑫 = 𝑹 𝒙√
𝑲𝑻𝑮

𝒓
 

Keterangan : 

D = Nilai Duncan 

R = Nilai tabel Duncan yang di lihat berdasarkan jarak dari α 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

3.6. Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan pembuatan dodol susu. Pembuatan 

dodol susu berdasarkan resep yang didapat dari modifikasi penelitian (Manab, 

2007): (Lestari, 2013). Resep dodol susu tersebut dapat dilihat pada tabel 2 

komposisi bahan. 

Tabel 3.2. Formulasi Bahan Pembuatan Dodol Susu. 

Bahan 
Perlakuan 

K0S0 K0S1 K0S2 K1S0 K1S1 K1S2 K2S0 K2S1 K2S2 

Susu (ml) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Gula (gr) 166 166 166 166 166 166 166 166 166 

Tepung 

Beras 

Ketan (gr) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

60 
60 60 60 60 60 60 60 60 

Karagenan 

(gr) 
0 0,5 1 0 0,5 1 0 0,5 1 

Sorbitol 

(ml) 
0 2 4 0 2 4 0 2 4 

  

Pembuatan dodol susu sesuai dengan cara  yang dilakukan  dengan 

modifikasi sebagai berikut:  

1. Susu sebanyak 1,2  liter dipasteurisasi dengan suhu 62 °C selama 30 menit. 
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2. Susu Pasteurisasi 1,2 liter dibagi menjaidi dua 0,4 liter untuk mengencerkan 

tepung dan perlakuan (adonan A), sedangkan sisanya 0,8 liter ditambah gula 

(adonan B). 

3. Adonan A ini dicampur dengan adonan B (adonan campuran) 

4. Adonan Campuran dipanaskan dengan suhu ± 90 °C dan diaduk terus 

menerus selama satu jam dan sampai kalis . 

5. Adonan yang sudah kalis dituang pada loyang dan didiamkan selama 1 – 2 

jam.  

6. Dodol susu yang sudah matang dipotong – potong dan dibungkus kertas roti. 

7. Dodol susu dilakukan Uji Kadar protein dan Daya Potong  



25 

 

 

 

 

 

  Susu 0,4 L 

A 

Susu 0,8 L 

B 

Dipasteurisasi dengan suhu 62o selama 30 menit 

Karagena + Sorbitol  

K0S0 : 0 % : 0 % 

K0S1 : 0 % : 2 % 

K0S2 : 0 % : 4 %  

K1S0 : 0,5 % : 0 % 

K1S1 : 0,5 % : 2 % 

K1S2 : 0,5 % : 4 % 

K2S0 : 1 % : 0 %  

K2S1 : 1 % : 2 % 

K2S2 : 1 % : 4 %  

 

Gula 166 gram 

Tepung beras  60 gram 

 
Dipanaskan pada suhu ± 90°C selama 1 jam 

Adonan dodol susu  

Adonan dalam Loyang 

Susu 1,2 L

 
  

Dituang kedalam loyang 

Didinginkan 1-2 

jam 

Dodol susu dalam loyang 

Dipotong ukuran 2 x 2 

cm 

Dodol susu (2x2) 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Dodol Susu 

Susu pasteurisasi

 
  

Uji Tekstur : Daya potong Uji Kadar Protein 

Dicampur 

Ditambahkan Ditambahkan 
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3.6.1. Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan uji tekstur (daya potong) 

dodol susu dengan menggunakan teksture analyzer. Uji kadar protein menggunakan 

metode analisis proksimat dengan metode khejedal. 

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel 3.4. Jadwal kegiatan 

No Jenis kegiatan 
Bulan februari 

Februari Maret April 

1 Persiapan    

 Persiapan alat dan bahan    

 Pembuatan dodol susu    

 Analisis Lab    

 Olah Data    

2 Diskusi Pembahasan Data    

3 Pengerjaan Skripsi    

4 Ujian    

 

 

 


