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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas 

Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini akan 

dimulai pada bulan April – Juni 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan cookies adalah Alat utama yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain wadah pengaduk, mixer, loyang, 

cetakan kue, oven baking, pengaduk, saringan, kompor dan blender. Alat-alat 

yang digunakan untuk analisa, timbangan analitik, labu Kjeldahl, oven, tanur, 

gelas ukur, destilasi, spectofotometer thermos spectronic merek GENESYS 20, 

kuvet, labu lemak,texture analyzer shimadzu type EZ-SX 500N, spatula, corong, 

kertas saring, botol semprot, beaker glass 100ml; 250ml; 600 ml dan tube 

sentrifuge, tabung reaksi, pipet ukur, filler. 

3.2.2 Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan cookies yaitu buah apel manalagi  

yang diperoleh di pasar Landungsari Malang dan kitolod. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk analisa yaitu aquades, bahan kimia dan bahan pendukung 

lainnya yang didapat dari Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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3.3 Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan adalah Nested (Tersarang). Faktor perlakuan yang 

dicobakan terdiri dari 2 faktor dan masing-masing perlakuan diulang 3 kali. 

Faktor yang dicobakan adalah faktor 1 dengan 3 level yaitu konsentrasi 

penambahan slurry apel dan faktor 2 ada 3 level yaitu tepung kitolod dengan 

frekuensi pencucian yang berbeda. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang 

dilakukan pada aplikasi kitolod terhadap bolu, konsentrasi kitolod yang baik 

digunakan yaitu 0,5% sehingga konsentrasi kitolod yang digunakan pada 

pembuatan cookies ini adalah 0,5% dari berat tepung. 

 

F1 = Konsentrasi Slurry Apel 

 A1 = 10% 

 A2 = 15% 

 A3 = 20%  

F2 = Frekuensi Pencucian Kitolod 

 K1 = kitolod  dengan 1 kali proses pencucian etanol 70% 

 K2 = kitolod dengan 2 kali proses pencucian etanol 70% 

 K3 = kitolod dengan 3 kali proses pencucian etanol 70% 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Cookies Apel-Kitolod 

Perlakuan tepung 

kitolod 

Konsentrasi Slurry Apel 

15 % (A1) 20 %(A2) 25% (A3) 

K1 (kitolod  dengan 1 

kali proses pencucian 

etanol 70%) 

AIK1 A2K1 A3K1 

K2 (kitolod dengan 2 

kali proses pencucian 

etanol 70%) 

A1K2 A2K2 A3K2 

K3 (kitolod dengan 3 

kali proses pencucian 

etanol 70%) 

A1K3 A2K3 A3K3 
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Keterangan: 

A1K1 : slurry apel 10% + kitolod dengan 1 kali pencucian 

A1K2 : slurry apel 10% + kitolod dengan 2 kali pencucian 

A1K3 : slurry apel 10% + kitolod dengan 3 kali pencucian 

A2K1 : slurry apel 15% + kitolod dengan 1 kali pencucian 

A2K2 : slurry apel 15% + kitolod dengan 2 kali pencucian 

A2K3 : slurry apel 15% + kitolod dengan 3 kali pencucian 

A3K1 : slurry apel 20% + kitolod dengan 1 kali pencucian 

A3K2 : slurry apel 20% + kitolod dengan 2 kali pencucian 

A3K3 : slurry apel 20% + kitolod dengan 3 kali pencucian 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Slury Apel 

 Sampel buah apel dipilih yang masak sempurna. Buah apel dicuci terlebih 

dahulu dipotong tipis dan dipanaskan pada microwave selama 2 menit dengan 

suhu 100
o
C. Kemudian didinginkan lalu dihaluskan dengan blender. Takar sesuai 

kebutuhan. 

 

3.4.2 Pembuatan Cookies 

75 gram mentega, 35 gram roombutter, gula halus 75 gram, dan vanili 2 g  

dimixer, kemudian dicampur dengan kuning telur 50 g atau 2 kuning telur, lalu 

masukkan slurry apel manalagi  (10%,20%,30%), 0,5% tepung kitolod (pencucian 

1x;2x;3x dengan etanol 70%), tepung terigu 150 gram, 35 gram susu bubuk, 15 

gram tepung maizena dicampur dengan menggunakan solet sampai kalis. Adonan 
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yang sudah kalis dicetak dan diletakkan pada loyang yang sudah diolesi mentega 

kemudian dioven dengan suhu 160
o
C selama 30 menit. 

 

3.4.3 Pembuatan Tepung Kitolod (modifikasi Departemen Kesehatan RI, 

 2000). 

 Daun Kitolod 10 gram diekstrak dengan etanol 70% sebanyak 100ml 

(1:10) dengan cara direndam selama 15 menit, kemudian disaring. Ekstraksi 

kitolod ini menggunakan pencucian etanol 70%. Ampas hasil pencucian daun 

kitolod dikeringkan dalam cabinet dryer sampai benar-benar kering (24 jam) 

dengan suhu 50
o
C. 

 

3.4.4 Parameter Pengamatan 

  Parameter pengamatan yang dilakukan terdiri dari uji fisik, kimia, dan uji 

organoleptik. Parameter yang diamati pada produk cookies adalah analisa kimia 

kadar air, kadar lemak, protein, serat pangan kasar dan aktivitas antioksidan. Diuji 

tekstur, serta uji organoleptik.  

 

3.4.5 Pengamatan Sifat Fisik 

1. Uji Tekstur (Sumarsono, 2012) 

a) Bahan disiapkan 

b) Alat portable (alas) disiapkan sesuai bahan yang akan diuji 

c) Alat tekstur disambungkan dengan komputer 

d) Dilakukan uji dengan cara menekan sampel yang akan diuji 

e) Hasil uji akan tampil pada komputer 
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3.4.6 Pengamatan Sifat Kimia 

1. Kadar air (Sudarmadji, dkk., 1997) 

Cara kerja analisa kadar air adalah sebagai berikut : 

a) Bahan ditimbang sebanyak 1-2 gram dalam botol timbangan yang telah 

diketahui beratnya.  

b) Dikeringkan dalam oven suhu 100
0
 selama 5 jam  

c) Didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

d) Dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit dan dinginkan dalam 

desikator lalu ditimbang. 

e) Dihitung dengan menggunakan rumus : 

 Kadar Air (%) =
(                              )           

           
        

 

2. Kadar Lemak (AOAC, 2005) 

Prosedur analisa kadar lemak adalah sebagai berikut : 

a) Sampel ditimbang 1 gram dan dimasukkan dalam timble yang dibuat dari 

kertas saring 

b) Labu lemak berisi pelarut dipasang pada soxhlet dan dihubungkan dengan 

pendingin balik 

c) Diekstraksi 4-6 jam, labu lemak diambil dan pelarut diuapkan di dalam 

oven suhu 110
0
C 

d) Berat residu dalam botol lemak dinyatakan sebagai lemak atau minyak 

Kadar lemak (%) =
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3. Kadar Protein Metode Kjedhal (Sudarmadji dkk, 1997) 

a) Bahan ditimbang 0.1 gram kemudian ditambahkan 1 spatula katalisator 

(K2SO4: HgO 20:1) 

b) Didestruksi dalam lemari asam sampai jernih 

c) Ditambahkan 25 ml aquades dalam labu kjedhal NaOH 50% sebanyak 10 

ml dan didestilasi 

d) Hasil destilasi ditampung dalam erlenmeyer yang diisi dengan 10 ml 

larutan asam borat dan telah ditambahkan indikator metil merah sampai 

asam borat berubah menjadi hijau muda 

e) Hasil destilasi ditirasi dengan larutan HCl 0.02 N sampai berubah menjadi 

warna ungu 

f) Menghitung kadar protein dengan persamaan berikut ini: 

  Perhitungan % N = 
(              )               

                  
 

  % protein = % N total (%) x faktor konversi 

 

4. Kadar Serat Pangan  (SNI-2891-1992: 11) 

a) Menimbang sampel seberat 2 gr dan meletakkannya dalam beaker glass 

b) Menghilangkan lemak dengan soxhlet atau mengaduk sampel dengan 

larutan organik dan mengulangi 3kali sampai terjadi endapan 

c) Mendiamkannya sampai larutan organik menghilang 

d) Menambahkan 20ml H2SO4 1,25% dan menambahkan AP31  

e) Memanaskannya kembali selama 30 menit 

f) Menyaring  dengan corong bucner yang berisi kertas whatman 41 atau 541 

g) Kertas whatman sebelumnya dikeringkan dan diketahui bobotnya 
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h) Mencuci endapan dengan H2SO4 1,25%, etano 96% dan air panas sampai 

pH netral 

i) Angkat kertas beserta isinya dan memasukkan pada crussible yang 

diketahu bobotnya dan abukan pada suhu 550
0
C 

j) Masukkan pada kotak timbang dan panaskan dengan suhu 108
0
C 

k) Menimbang bahan 

l) Jika kadar abu lebih dari 1 %, abukan kembali kertas saringnya 

m) Menghitung kadar serat kasar dengan sebagai berikut: 

a. serat kasar < 1% 

 Kadar serat  
             

            
        

b. serat kasar > 1% 

 Kadar serat  
                       

            
        

 

3.4.7 Uji Aktivitas Antioksidan. 

3.4.8.1 Pengukuran Absorbansi Perendaman Radikal Menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis (Modifikasi Molyneux, 2004) 

 

a) Menyiapkan alat dan bahan 

b) Menimbang 1 gram bahan 

c) Menambahkan 9 ml etanol 96% 

d) vortex selama 2 menit 

e) Melakukan sentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 326 ppm 

f) Mengambil 1 ml supernatan 

g) Menambahkan 1 ml larutan DPPH dan 3 ml etanol 96% 
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h) Mendiamkan selama 10 menit di ruang gelap 

i) Mengukur nilai absorbansi dengan persamaan berikut: 

            
               

       
       

A = Nilai absorbansi 

 

3.4.8 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan “skala hedonik”, yaitu 

tingkat kesukaan terhadap rasa, kesukaan dan kenampakkan. Contoh disajikan 

secara acak, kepada panelis diminta memberikan nilai menurut tingkat kesukaan.  

Jumlah skala yang digunakan kepada panelis terdiri dari 4 skala yaitu : 

1. Sangat tidak suka 

2. Tidak suka 

3. Suka 

4. Sangat suka 
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       Slurry apel yang ditambahkan 

       (10%,15%,20%) dan hasil  

       pencucian kitolod (1x,2x,3x)  

       tepung terigu 150 gram, susu  

       bubuk 35 gram dan 15 gram  

       tepung  maizena, susu bubuk 

 

 

 

 

 

 

Cookies 

Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan cookies (Modifikasi Faridah, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuning telur 2 butir, 75 gram 

gula halus, 75 gram mentega, 

35 gram roombutter 

Pengocokan (dengan mixer) 

t= 10 menit 

Pengadukan hingga kalis 

Pencetakan 

Pengovenan 

T= suhu 150 
0
C ; t= 30 menit 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Slurry Apel. 

  

Apel afkir 

(varietas 

manalagi) 

Dicuci bersih 

Dipotong tipis dan 

dipisahkan bijinya 

microwave selama 

2 menit 

blender sampai 

benar-benar lembut 

simpan dalam 

lemari pendingin 

Slurry Apel 
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     Tepung Kitolod 

 

Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Kitolod (Modifikasi   

       Departemen Kesehatan, 2000). 

 

daun kitolod yang 

sudah dikeringkan 

dan dihaluskan 

dicuci dengan etanol 

70% (1:10) 

disaring 

hasil endapan 

dikeringkan 

dihaluskan 

diayak 


