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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini 

dilakukan pada bulan Juli 2017 sampai Januari 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompor, panci, 

saringan, thermometer, kain saring, pengaduk, gelas ukur, ICM Cuisinart, Freezer 

(uchida), cup/kemasan/gelas, blender (panasonic), timbangan digital (SF), baskom 

plastik, dan loyang. Alat uji organoleptik yaitu score sheet hedonik dan mutu 

hedonik, untuk analisa yaitu timbangan analitik (OHAUS PIONEER), oven 

(WTC binder), botol timbang 5 ml, sendok sampel, gelas ukur, sentrifius 

(Barnstead|Thermoline), tabung reaksi, rak tabung dan tube, labu ukur 100 ml, 

stop Erlenmeyer 250 ml, buret 50 ml, kaki tiga, pipet volume 25,0 ml, beaker 

glass 250 ml, beaker glass 500 ml, waterbath (Rainbow), termometer Iwaki, 

viscometer RION VT-04, Spektofotometer (Ghenesys 20), color reader 

(KONICA MINOLTA). 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah kacang merah (Kidney 

beans) kering yang berasal dari Sempol, Kabupaten Bondowoso, kelapa parut dari 

buah kelapa yang telah tua dengan ciri-ciri warna buah kelapa coklat atau kelabu 

(kelapa yang digunakan adalah Tall Varieties jenis macrocorpu) yang berasal dari 
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Pagelaran Kabupaten Malang, gula sukrosa, CMC (carboxymethyl cellulose), air, 

aquades, etanol 96%, NaOH (Natrium hidroksida) 0,1 N, NaK-tatrat (Natrium 

kalium tartarat) 1%, Na2CO3 (Natrium karbonat), CuSO4.5H2O (Tembaga sulfat 

penta hidrat atau biruvitriol), Folin Ciocalteau, DPPH (2,2- diphenyl-2-

picrylhydrazyl), PE (Petrolium Eter), HCl (Asam klorida), Natrium karbonat 2%, 

Tembaga Sulfat 0,5%.  

3.3 Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

faktorial ortogonal kontras dengan 2 faktor, hasil dari 2 faktor diperoleh 9 

kombinasi perlakuan yang dianalisa sebanyak 3 kali ulangan. Perlakuan akan 

dibandingkan dengan kontrol yaitu es krim komersil.  

Faktor 1 : Konsentrasi krim santan dengan 3 level, yaitu  

A1 = Krim Santan 15%  

A2 = Krim Santan 30%  

A3 = Krim Santan 45%  

Faktor 2 : Konsentrasi bubur kacang merah dengan 3 level, yaitu  

B1 = Bubur Kacang Merah 10%  

B2 = Bubur Kacang Merah 20% 

B3 = Bubur Kacang Merah 30% 

Tabel 3.Tabel kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan 

Konsentrasi krim santan (%) Konsentrasi bubur kacang merah (%) 
B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 
A2 A2B1 A2B2 A2B3 
A3 A3B1 A3B2 A3B3 
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Keterangan 

A1B1 : penambahan krim santan 15% dan bubur kacang merah 10%  
A2B1 : penambahan krim santan 30% dan bubur kacang merah 10% 
A3B1 : penambahan krim santan 45% dan bubur kacang merah 10% 
A1B2 : penambahan krim santan 15% dan bubur kacang merah 20% 
A2B2 : penambahan krim santan 30% dan bubur kacang merah 20% 
A3B2 : penambahan krim santan 45% dan bubur kacang merah 20% 
A1B3 : penambahan krim santan 15% dan bubur kacang merah 30% 
A2B3 : penambahan krim santan 30% dan bubur kacang merah 30% 
A3B3 : penambahan krim santan 45% dan bubur kacang merah 30% 

3.4  Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Krim Santan 

Buah kelapa dipilih yang tua (ditandai dengan warna tempurung kelapa 

yang berwarna coklat tua dan apabila buah kelapa digoyangkan akan berbunyi nya 

ring). Kelapa tersebut diparut, kemudian dicampur dan diekstrak dengan air. 

Perbandingan air dan buah kelapa yaitu 1:1,5 (1 liter air untuk 1½ butir kelapa). 

Santan diperas dengan menggunakan tangan. Kemudian santan disaring dengan 

menggunakan kain saring. Ampas diperas yang terdapat di dalam kain saring agar 

santannya bisa keluar semuanya. Santan diendapkan dalam wadah transparan 

selama satu jam didalam freezer hingga terbentuk krim santan (kanil/kepala 

santan) dan skim santan. Krim santan berada di bagian atas karena mengandung 

minyak dan skim santan berada pada bagian bawah karena umumnya 

mengandung air dan protein (Anwar dan Reza, 2016).  

3.4.2 Pembuatan Bubur Kacang Merah 

kacang merah dicuci kemudian kacang merah direndam sampai semua 

bagian dari kacang merah terendam semua selama semalam kemudian rebus 

kacang merah yang telah direndam (air rebusan 15Cm dari permukaaan kacang 

merah ke permukaan air) hingga mendidih selama setidaknya 10 menit. Setelah 
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itu, kecilkan api dan terus rebus kacang merah selama 45-60 menit hingga kacang 

merah melunak. Setelah kacang merah dimasak, kacang merah didinginkan 

terlebih dahulu, kemudian kacang merah dihancurkan menggunakan blender 

dengan penambahan air sebanyak ½ dari berat kacang merah (Endrasari dan Dwi, 

2012). 

3.4.3 Pembuatan Es Krim  

Tahap awal pembuata es krim adalah bahan-bahan disiapkan pembuatan es 

krim yaitu krim santan, gula, penstabil, bubur kacang merah dan air. Semua bahan 

ditimbang sesuai dengan formulasi yang sudah ditetapkan sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Formulasi es krim kacang merah (gram) 

Bahan Perlakuan 
A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3 

Krim santan 
(g) 45 45 45 90 90 90 135 135 135 

Gula (g) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Penstabil (g) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Bubur 
Kacang 
Merah (g) 

30 60 90 30 60 90 30 60 90 

Air (g) 179,4 149,4 119,4 134,4 104,4 74,4 89,4 59,4 29,4 
Total 300 g 

 

Semua bahan dicampur. Pasteurisasi selama 15 menit dengan suhu 80o C, 

kemudian dilakukan aging selama semalam pada suhu 4oC, selanjutnya dilakukan 

pembuihan dan pengadukan menggunakan ICM (Ice Cream Maker) selama ± 35 

menit dalam keadaan dingin, kemudian dilakukan pembekuan pada suhu -4oC 

selama 24 jam. Es krim yang dihasilkan dimasukkan kedalam cup dan disimpan 

dalam lemari pendingin. Kemudian melakukan dianalisis uji viskositas, Overrun, 
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Waktu leleh, Intensitas warna, kadar air, lemak, Total padatan, aktivitas 

antioksidan, protein dan organoleptik (rasa, tekstur, kenampakan). 

3.5 Prosedur Analisa 

3.5.1 Prosesdur Analisa Viscositas (Nadia,2014) 

1. Spindel dipasang pada penopang alat 

2. Spindel dimasukkan kedalam sampel yang akan diuji dan diputar 

3. Spindel dihentikan jika jarum menunjukkan angka stabil 

4. Angka yang ditunjuk oleh jarum dicatat 

5. Pengukuran dilakukan 3 kali setiap sampel dan diambil rata-rata 

6. Viscositas dihitung dengan persamaan berikut: 

Viscositas (cPs)+ skala yang terbaca x faktor konversi 

Tabel 5. Faktor Konversi Penetapan Viscositas 

Spindel 
rpm 

60 30 12 6 

No.1 1 2 5 10 

No.2 5 10 25 50 

No.3 20 40 100 200 

No.4 100 200 500 1000 

Sumber: Novianti (2014) 

3.5.2 Prosedur Analisa Overrun (Whelan et al., 2008) 

1. Cup es krim ditimbang dengan berat tertentu 

2. Adonan es krim dimasukkan dalam cup hingga mencapai volume tertentu (50 

ml) kemudian ditimbang keseluruhan 

3. Es krim disiapkan dengan tempat yang sama dan ditimbang beratnya 
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4. Es krim dimasukkan kedalam cup tersebut dan dilanjutkan pembekuan dalam 

ICM. 

5. Permukaan es krim diratakan dalam cup sampai volume yang sama 

6. Overrun dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

Overrun (%) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑥𝑥 100 

ICM= Ice Cream Mix 

3.5.3 Prosedur Analisa Waktu Leleh (Masyukri, 2012) 

1. Sebagian adonan (3 gram) diambil dari freezer 

2. Adonan es krim diletakkan pada suhu ruang (±29oC) dengan stop watch 

dinyalakan, sampai kristal es krim mencair secara keseluruahan kemudian 

mematikan stop watch. 

3. Waktu pelelehan dicatat 

3.5.4 Penentuan Intensitas Warna Metode L, a, b Hunter (Yuwono dan 
Susanto, 1998) 

1. Sampel disiapkan dalam plastik PP (transparan)  

2. Colour reader tipe CR-10 dihidupkan 

3. L, a, b ditentukan. Dimana; L, adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai (-) berarti suram; axis a, nilai positif (+) berarti merah, nilai (-) 

berarti hijau; axis b, nilai positif (+) berarti kuning, dan nilai negatif (-) 

berarti biru  

4. Warna diukur 

5. Sampel disiapkan dalam plastik PP (transparan)  

6. Colour reader dihidupkan 
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7. Target L, a, b ditentukan. Dimana; L, adalah kecerahan, nilai positif (+) 

berarti cerah, nilai (-) berarti suram; axis a, nilai positif (+) berarti merah, 

nilai (-) berarti hijau; axis b, nilai positif (+) berarti kuning, dan nilai negatif 

(-) berarti biru  

8. Mengukur warna. 

3.5.5 Prosedur analisa kadar air (sudarmadji, dkk., 2007) 

1. Es krim yang akan diuji disediakan 

2. Cawan yang telah dioven dimasukkan dalam desikator selama 15 menit dan 

ditimbang 

3. 2 Gram sampel ditimbang dan letakkan dalam desikator 

4. Sampel yang telah ditimbang dimasukkan dalam oven pada 100oC selam 

5jam. 

5. Letakkan cawan dalam desikator dan timbang 

6. Berat akhir dihitung dengan rumus: 

(berat cawan kosong + berat bahan) – berat akhir setelah pemanasan 

7. Kadar air ditentukan dengan persamaan berikut: 

Kadar air (%) =
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑎𝑎 𝑥𝑥 100% 

3.5.6 Prosedur Analisa Lemak Metode Hidrolisis Asam (Modifikasi AOAC, 
2005) 

Penentuan kadar lemak meliputi : 

1. Cawan kosong yang sudah dioven ditimbang 

2. 2 gram sample ditambahkan dengan 4 ml ethanol 96% dan 10 ml HCl (25ml 

HCl + 11 ml aquades) 
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3. Cawan yang telah ditambahkan dalam waterbath dengan suhu 70oC selama 

30-40 menit 

4. Larutan yang telah di masukkan kedalam waterbath ditambahkan 10 ml etanol 

dan dinginkan 

5. 25ml PE (Petrolium Eter) ditambahkan ke dalam larutan yang telah 

didinginkan dan vortex 5 menit 

6. Larutan yang telah divortex disaring dengan kertas saring dan ambil lapisan 

atas 

7. Larutan yang telah disaring dimasukkan dalam corong pemisah dan 

tambahkan 15 ml PE (Petrolium Eter) 

8. Ambil lapisan atas oven selama 3-5 jam dengan suhu 103oC 

9. Dinginkan dalam desikator dan timbang selisih beratnya 

10. Lakukan perhitungan berdasarkan persamaan berikut ini: 

Kadar Lemak =
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖𝐵𝐵 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑎𝑎 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎𝐾𝐾

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑎𝑎 (𝐾𝐾𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔)  𝑥𝑥 100% 

 

3.5.7 Analisa Total Padatan metode Gravimetri (AOAC,2000) 

Total padatan es krim diukur dengan rumus sebagai berikut dengan 

terlebih dahulu melakukan kadar air (AOAC, 2000) 

TP = 100% - Kadar Air 

3.5.8 Pengukuran Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Selvi et al, 2003) 

1. Larutan DPPH dibuat dengan cara mengambil 2 mg DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) dan menambahkan etanol 10 ml kemudian masukkan dalam 

botol, kocok dan simpan dalam kulkas. 
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2. 1 ml sample diambil dan menambahkan 9 ml etanol kemudian sentrifuse 10 

menit dengan kecepatan 4000 rpm. 

3. Filtrat 4 ml diambil dan menambahkan 1 ml larutan DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) yang sudah dibuat. 

4. Larutan didiamkan 10 menit hingga berubah warna menjadi kuning 

5. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 517 nm menggunakan 

spektrofotometer. 

6. Aktivitas antioksidan dihitung  dengan rumus : 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐾𝐾 𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝑖𝑖𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾𝑖𝑖𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 (%) = 1 −
Abs sampel
Abs blanko  𝑥𝑥 100% 

3.5.9 Uji Protein, Metode Lowry (Andarwulan dkk,2009) 

1. Preparasi sampel 

a. Sampel 1 g diambil dan dilarutkan dalam 10 ml aquades 

b. Larutan dicampur secera merata, kemudian disentrifugasi pada 3000 rpm 

secara 10 menit sampai protein terdenaturasi mengendap. 

c. Supermatan kemudian dibuang dengan cara dekantasi 

2. Pereaksi 

a. Natrium karbonat 2% dalam larutan NaOH 0,1 N pereaksi (1) 

b. Tembaa sulfat 0,5% dalam larutan NaK tatrat 1% pereaksi (2) 

(dibuat hanya waktu yang akan gunakan) 

c. Campurkan 50 ml pereksi (1) dengan 1 ml pereaksi (2) (hanya pada waktu 

yang akan di gunakan, hanya stabil selama 1 hari) 

d. Pereaksi Folin Ciocalteau (Pereaksi Fenol). Biasanya tersedia secara 

komersial, larutkan dengan air 1:1 sebelum digunakan (3) 

e. Larutan protein standar 0,25 mg/ml (larutan bovine serum albumin) (4) 
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3. Pembuatan Kurva Standar 

a. Sampel dimasukkan kedalam tabung reksi : 0 (blanko); 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 

dan 1,0 ml protein standar. Ditambahkan aquades sampai volume total 

masing-masing 4 ml kedalam tabung reaksi tambahan 5,5 ml pereaksi (3), 

campur merata dan biarkan selama 10-15 menit pada suhu kamar. 

b. 0,5 ml pereksi (4) ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, 

kocok merata dengan cepat sesudah penambahan . 

c. Sampel dibiarkan selama 30 menit sampai warna biru terbentuk 

d. Absorbansinya diukur pada 600 nm dengan menggunakan spektofotometer 

e. Kurva standar dibuat dengan memplotkan konsentrasi lrutan bovine pd sumbu 

x dan absorbans pada sumbu y dengan menggunakan regresi linier, maka 

akan didapat persmaan linier. 

y = a+bx 

keterangan: y= nilai absorbansi 

    x= konsentrasi larutan protein   

    a= titik potong pada sumbu y 

    b= kemiringan garis 

Tabel 6. Absorbansi BSA pada Berbagai Konsentrasi 

Volume Konsentrasi BSA (mg/ml) Absorbansi (λ= 600 nm) 
0,0 0 0 
0,1 0,025 0,177 
0,2 0,05 0,204 
0,4 0,1 0,237 
0,6 0,15 0,301 
0,8 0,2 0,383 
1,0 0,25 0,503 
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Gambar  1. Kurva Standar 

 
4. Pengukuran Sampel 

a. Sebanyak 0,1-1 ml sampel dipipet tepat, kemudian dimasukkan kedalam 

tabung reaksi 

b. Selanjutnya sampel diperlukan sama dengan larutan standard dan penetapan 

konsentrasi protein menggunakan kurva standar. 

c. Kadar protein sampel ditentukan dengan menggunakan kurva standar bovine 

serum albumin. Nilai y pada persamaan linier tersebut disubstitusi dengan 

nilai absorbansi untuk sampel, sehingga dapat diperoleh nilai x (konsentrasi 

protein sampel) 

Kadar Protein (mg/ml) = konsentrasi x FP 

3.5.10 Parameter Organoleptik (Rahayu, 1998) 

Uji organoleptik menggunakan skala hedonik dengan 9 skala numerik  

a. Sampel yang telah disediakan dicicipi, diamati dan memberikan penilaian 

terhadap tekstur, rasa, kenampakan dan warna es krim 

y = 1,6434x + 0,0759
R² = 0,9177

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.001

0.001

0 0,1 0,2 0,3
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b. Kisaran skor tekstur yang diberikan 1-9, yaitu amat sangat tidak lembut (skor 

1), sangat tidak lembut (skor 2), tidak lembut (skor 3), agak tidak lembut (skor 

4), sedikit tidak lembut (skor 5), biasa saja (netral) (skor 6), lembut (skor 7), 

sangat lembut (skor 8), dan amat sangat lembut (skor 9). 

c. Kisaran skor rasa yang diberikan 1-9, yaitu amat sangat tidak enak (skor 1), 

sangat tidak enak (skor 2), tidak enak (skor 3), agak tidak enak (skor 4), 

sedikit tidak enak (skor 5), biasa saja (netral) (skor 6), enak (skor 7), sangat 

enak (skor 8), dan amat sangat enak (skor 9). 

d. Kisaran skor kenampkan yang diberikan 1-9, yaitu amat sangat tidak menarik 

(skor 1), sangat tidak menarik (skor 2), tidak menarik (skor 3), agak tidak 

tidak menarik (skor 4), sedikit tidak menarik (skor 5), biasa saja (netral) (skor 

6), menarik (skor 7), sangat menarik (skor 8), dan amat sangat menarik (skor 

9). 

3.5.11 Analisa Data 

Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan ANOVA (analisis of 

Varian atau sidik ragam) menurut Steel dan Torie (1991) dan jika memberikan 

hasil  yang berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple 

Range Test (DMRT) sebagai uji lanjut.  
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Gambar  2. Diagram Alir Proses Pembuatan Es krim (Luckman dkk, 2014) 
dengan modifikasi    

 

Bahan (krim santan, CMC, gula, 
bubur kacang merah) 

Pencampuran 

Pasteurisasi 
(80oC, 15 menit) 

Aging ( 4oC, selama 24 
jam) 

Pembekuan (-4oC 
Selama 24 jam) 

Kristalisasi (± 35 menit) 

Es Krim 

Analisa : 

1. Viscositas 
2. Overrun 
3. Waktu leleh 
4. Intensitas Warna 
5. Kadar Air 
6. Lemak 
7. Total Padatan 
8. Aktivitas Antioksidan 
9. Protein 
10. Organoleptik 
11. Analisa Data 

Air 
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