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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, sejak bulan 

April 2018 sampai Oktober 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, timbangan, panci, 

spatula, termometer, frezeer, sendok, mixer, blender thermometer, plastik cup, 

kompor, pisau, cawan porselin, waterbathmerk digital, spektrofotometerUV-Vis 

Genesys 20, colour readerCR 10, bola hisap, tabung reaksi merk iwake, rak 

tabung reaksi, aluminium foil, corong kecil, oven, pipet tetes, labu kjedahl, alat 

pemanas, pipet, desikator, spindel, wadah es krim 100 ml, cawan petri, stop 

watch.. 

3.2.2 Bahan 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini yaitubuah nagamerah 

(Hylocereus polyrhizus) dengan usia panen 50 hari setelah berbunga yang didapat 

dari daerah Banyuwangi. Bahan-bahan untuk pembuatan es krim antara lain gula 

pasir, kuning telur ayam, susu skim, bahan penstabil karagenan komersil yang 

diperoleh dari toko bahan kue Prima Rasa Malang, susu sapi segar. Bahan-bahan 

kimia untuk analisa diperoleh dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, dan 

Makmur seperti etanol 96%, HCl, petroleum benzene, kapur, pb asetat, Na 

Oksalat, anthrone, plastik PP, aquades. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara faktorial dengan faktor 1 yaitu konsentrasi bubur buah 

naga yang digunakan dan faktor 2 yaitu konsentrasi penambahan karagenan 

dengan 9 perlakuan dan 3 ulangan. Kemudian sebagai pembanding menggunakan 

es krim komersial sebagai kontrol. Secara rinci perlakuan yang diteliti adalah: 

Faktor I % Konsentrasi Bubur Buah Naga (v/v) 

B1 = Bubur Buah Naga 20% 

B2 = Bubur Buah Naga 30% 

B3 = Bubur Buah Naga 40% 

Faktor II % Konsentrasi Karagenan (b/b) 

K1 = Karagenan 0,1% 

K2 =Karagenan 0,3% 

K3 =Karagenan 0,5 % 

Tabel 1.Kombinasi Matrik Acak Kelompok dengan Desain Faktorial 3x3 

Konsentrasi Bubur 

Buah Naga 

Konsentrasi Karagenan 

K1 (0,1%) K2 (0,3%) K3 (0,5%) 

B1 (20%) B1K1 B1K2 B1K3 

B2 (30%) B2K1 B2K3 B2K3 

B3 (40%) B3K1 B3K2 B3K3 

Keterangan : 

B1K1 = Konsentrasi bubur buah naga 20% dengan konsentrasi karagenan 0,1% 

B1K2 = Konsentrasi bubur buah naga 20% dengan konsentrasi karagenan 0,3% 

B1K3 = Konsentrasi bubur buah naga 20% dengan konsentrasi karagenan 0,5% 

B2K1 = Konsentrasi bubur buah naga 30% dengan konsentrasi karagenan 0,1% 

B2K2 = Konsentrasi bubur buah naga 30% dengan konsentrasi karagenan 0,3% 
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B2K3 = Konsentrasi bubur buah naga 30% dengan konsentrasi karagenan 0,5% 

B3K1 = Konsentrasi bubur buah naga 40% dengan konsentrasi karagenan 0,1% 

B3K2 = Konsentrasi bubur buah naga 40% dengan konsentrasi karagenan 0,3% 

B3K3 = Konsentrasi bubur buah naga 40% dengan konsentrasi karagenan 0,5% 

Kontrol = Es Krim Komersial 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Bubur Buah Naga 

Buah naga yang akan dibuat bubur terlebih dahulu disortasi kemudian 

dipotong terlebih dahulu untuk diambil daging buahnya. Setelah daging buahnya 

dipotong-potong kecil kemudian dimasukkan ke dalam blender sampai daging 

buah naga benar-benar sudah halus.  

3.4.2 Proses Pembuatan Es Krim 

Proses pembuatan es krim mengacu pada Astawan (2010) yang 

dimodifikasi yang terdiri dari pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, 

aging di dalam refrigerator, pembekuan sekaligus pengadukan di dalam rotator 

ICM, dan terakhir adalah pengerasan (hardening) di dalam freezer. Proses 

pembuatan es krim dilakukan dengan cara mencampurkan susu segar, susu skim, 

gula, cmc, dan bubur buah naga, kuning telurkemudian mempasteurisasi pada 

suhu 70-80°C selama 10-15 menit. Lalu menghomogenisasi campuran bahan 

dengan menggunakan mixerselama 10-15 menit. Proses selanjutnya ialah 

mengaging larutan es krim dalam refrigerator dengan suhu 4°C atau dibawahnya 

selama 24 jam. Setelah 24 jam es krim tersebut dilakukan proses pembekuan 

kemudian menghomogenisasi lagi campuran bahan dengan menggunakan 



30 

 

mixerselama 10-15 menit sekaligus pengadukan dalam ICM selama 20-30 menit 

dan yang terakhir adalah pengerasan (hardening) di dalam freezer. 

3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 Analisa Kadar Lemak Metode Hidrolisis Asam (Sudarmadji dkk, 

1989) 

1.  Persiapan cawan 

Cawan porselen disiapkan sejumlah sampel yang akan dianalisa. Kemudian 

cawan dioven selama 24 jam. Setelah itu, dinginkan cawan dengan desikator 

sebelum digunakan analisa lemak. Timbang cawan kosong (b). 

2. Persiapan sampel. 

a. Erlenmeyer ukuran 250 ml disiapkan. 

b. Sampel ditimbang ± 2 gram (a), kemudian 4 ml etanol 96%tambahkan. 

c. 10 ml HCl yang sudah dilarutkan ditambahkan kedalam aquades (setiap 25 ml 

HCl dilarutkan dalam 11 ml aquades). 

d. Erlenmeyer ditutup dengan alumuniumfoil, kemudian pada suhu 70° C 

selama 40 menit dilakukan proses waterbath. Kemudian ditambahkan 10 ml 

etanol 96%. 

e. Petroleum benzene ditambahkan sebanyak 25 ml. 

f. Lemak dan rendemen dipisahkan, lalu corong pemisah lemak digunakan 

untuk proses titrasi. 

g. Hasil titrasi dituang kedalam cawan kosong kemudian dilakukan proses 

pengovenan selama 30 menit. 

h. Cawan yang berisi sampel ditimbang setelah dilakukan pengovenan. 

i. Kadar lemak dihitung dengan rumus : 
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Keterangan :   a = berat bahan c = berat akhir 

   b = berat awal 

3.5.2 Waktu Leleh (Roland et al., 1999) 

1. Es krim dituang dalam gelas ukur yangmempunyai volume 100 ml kemudian 

disimpan dalam freezer selama 24 jam. 

2. Gelas ukur dikeluarkan dari freezer,kemudian es krim yang menonjol pada 

permukaan dipotong dengan pisaustainless steel. 

3. Gelas ukur diletakkan dalam wadah dandicatat waktu semula sampai es 

krimmencair semua. 

3.5.3 Viskositas (Atskin dalam Utomo, 2016) 

1. Bahan dimasukkan dalam gelas piala atau tabung uji. 

2. Jarum spindle dipilih yang sesuai dengan tingkat kekentalan bahan. 

3. Pangkal jarum spindle dimasukkan pada lubang penghubung rotor. 

4. Jarum spindle diturunkan hingga batas mengenai bahan. 

5. Saklar alat dinyalakan, hingga nilai yang ditunjuk skala stabil. 

6. Viskositas diukur dengan menggunakan alat viskometer. 

7. Nilai viskositas yang tertera pada alat dibaca. 

3.5.4 Intensitas Warna (Yuwono,2001) 

1. Sampel disiapkan dalam plastik PP (polypropilene) atau transparan. 

2. Colour reader dihidupkan. 

3. Target L, a, b, ditentukan dimana, L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

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

nilai (-) berarti hijau ; Axis b, nilai (+) berarti kuning, nilai (-) berarti biru. 

Kadar Lemak (%) = c – b x 100% 

a 
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4. Warna diukur. 

3.5.5 Penetapan Kadar Gula Metode Anthrone (Khasani, 1984) 

A. Pembuatan Kurva Standard 

1. 0,0 (blanko) ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ;1 ml larutan glukosa di pipet kedalam tabung 

reaksi. Air ditambahkan sampai totalvolume masing-masing tabung reaksi 1 

ml. 

2. Pereaksi Anthrone 5 ml ditambahkan dengan cepat ke dalam masing-masing 

tabung reaksi. 

3. Tabung reaksi ditutup dan dicampur merata. 

4. Kemudian ditempatkan ke dalam waterbath100oC selama 12 menit (direndam 

dalam air mendidih). 

5. Air mengalir digunakan untuk proses pendinginan dengan cepat. 

6. Kuvet dipindahkan dan absorbansinya dibaca pada skala 630 nm. 

7. Antara absorbansi dan mg glukosa dibuat hubungan. 

B. Penetapan Gula Metode Anthrone pada Sampel 

1. Persiapan sampel untuk penetapan gula 

a. Sampel sebanyak 25 ml di encerkan dengan aquades sebanyak 200 ml 

kemudian menambahkan 2g CaCO3 dan larutan diaduk merata agar 

homogen. 

b. Didihkan dalam 30 menit di pendingin balik. 

c. Dinginkan sampel dengan cepat dengan air mengalir. 

d. pb asetat ditambahkan sampai jernih. 

e. Dilakukan proses penyaringan dengan menggunakan penyaringan vakum. 

f. Filtrat diambil danditambahkan Na Oksalat dan dibiarkan mengendap. 
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2. 1 ml sampel dimasukkan (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi. 

3. Selanjutnya lakukan tahap A,2 sampai A,6 (seperti pada pembuatan kurva 

standart). 

4. Konsentrasi gula total ditentukan dalam sampel dengan cara dihubungkan 

dengan kurva standart : 

%Total Gula=
mg gula x faktor pengenceran

mg bahan
x 100% 

3.5.6 Total Padatan Terlarut (Yuwono,2011) 

1. Siapkan alat dan bahan, penutup kaca prisma dibuka, lalu aquades diteteskan 

satu tetes dengan menggunakan pipet tetes, serta kaca prisma ditutup perlahan 

dan memastikan kaca prisma sudah dipenuhi dengan aquades. 

2. Refraktometer diarahkan ke cahaya terang, melihat pembacaan skala melalui 

lubang teropong, jika skala kabur, putar lubang teropong dan pastikan garis 

biru tepat pada 0oBrix. 

3. Kaca prisma dibuka dan dibersihkan menggunakan bahan lembut dan kering 

dengan cara satu arah. 

4. Kaca prisma dibuka kembali kemudian sampel diteteskan sebanyak 1 tetes 

kemudian tutup kaca prisma. 

5. Skala dilihat melalui lubang teropong, batas garis skala adalah antara garis 

putih dan biru. 

3.5.7 Uji Protein Metode Lowry (SNI 01-2891-1992) 

A. Pereaksi 

1. Natrium Karbonat 2% ditambahkan dalam larutan NaOH 0,1 N. 

2. Tembaga sulfat 0,5% ditambahkan dalam larutan Na K tatrat 1% (dibuat 

hanya pada waktu akan di gunakan). 
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3. 50 ml pereaksi (1) dicampurkan dengan 1 ml pereaksi (2) hanya pada waktu 

akan di gunakan, hanya stabil 1 hari). 

4. Pereaksi Folin Ciocalteau (pereaksi  Fenol) dilarutkan dengan air 1:1 sebelum 

digunakan. 

5. Larutan protein standar 0,25 mg/ml (larutan bovine serum albumin). 

B. Pembuatan Kurva Standar 

1. 0 (blanko) 0,1 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8dan 1,0 ml protein standar dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi. Air ditambahkan sampai volume total masing-masing 4ml 

kedalam masing-masing tabung reaksi. 5,5 ml pereaksi (3) ditambahkan, 

campurmerata dan biarkan selama 10-15 menit pada suhu kamar. 

2. 0,5 ml pereaksi (4) ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kocok 

merata dengan cepatsesudah penambahan. 

3. Dibiarkan selama kurang lebih 30 menit sampai warna biru terbentuk. 

4. Absorbennya diukur pada panjang gelombang 650 nm. 

5. Kurva standar dibuat. 

C. Persiapan sampel 

0,1-1 ml sampel ditambahkan kemudian di pipet tepat, kemudian 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi serta diperlakukan seperti penetapan kurva 

standar. 

3.5.8 Organoleptik (Rahayu,2001) 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi kenampakan, rasa dan tekstur. 

Pengujian menggunakan uji skoring yang terdiri dari 5 nilai dengan 4 pernyataan 

dapat dilihat pada Tabel8. 
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Tabel 2.Skor Organoleptik 

Skor Rasa Tekstur Kenampakan Kesukaan 

1 
Sangat Tidak 

Enak 

Sangat Tidak 

Halus 

Sangat Tidak 

Menarik 

Sangat Tidak 

Suka 

2 Tidak Enak Tidak Halus Tidak Menarik Tidak Suka 

3 Cukup Enak Cukup Halus Cukup Menarik Cukup Suka 

4 Enak Halus Menarik Suka 

5 Sangat Enak Sangat Halus Sangat Menarik Sangat Suka 

Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel secara acak 9 macam 

sampel yang masing-masing telah diberi kode yang berbeda kepada 30 panelis. 

Selanjutnya panelis diminta memberi penilaian terhadap sampel sesuai skala 

hedonik yang ada.  

3.5.9 Penentuan Aktivitas Antioksidan Metode RSA (1,1-Diphenyl-2-

picrylhydrazyl) (Blois, 1958 dalam Hanani et al., 2005) 

1. Serbuk DPPH dilarutkan sebanyak 1,182 mg ke dalam 50 ml metanol.  

2. 1 ml 0,1 mg DPPH dipipet kemudianditambahkan 1 ml senyawa uji. 

3. Diencerkan dengan methanol sampai 5 ml. 

4. Campuran larutan dikocok dengan vortex selama 10 detik. 

5. Selanjutnya, larutan tersebut diinkubasi pada suhu 37°C selama 20 menit. 

Selama proses reduksi oleh antioksidan, larutan DPPH radikal akan berubah 

warna dari ungu menjadi kuning pucat.  

6. Dilakukan proses pengukuran penurunan absorbansi dengan menggunakan 

spektrofotometer UV pada panjang gelombang 517 nm (As).  

7. Larutan blanko digunakan yang terdiri dari 33,33 µL metanol dalam 1 ml 

DPPH dan diukur pada panjang gelombang yang sama (Ab). Trolox 

digunakan sebagai kontrol positif. Perlakuan pada uji DPPH ini dengan tiga 
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kali pengulangan (triplicate). Aktivitas penghambatan radikal dihitung dengan 

rumus di bawah ini: 

% Aktivitas Antioksidan=
absorbansi blanko-absorbansi sampel

absorbansi blanko
 x 100% 

3.5.10 UjiOverrun(Zahro dan Nisa, 2015) 

Uji overrun dilakukan dengan cara perhitungan selisih berat antara adonan 

dengan es krim setelah dilakukan pengocokan. Sampel berupa adonan es krim 

dimasukkan kedalam erlenmeyer 100 ml lalu ditimbang menggunakan timbangan 

analitik. Lalu catat berapa adonan es krim. Langkah berikutnya yaitu 

penimbangan es krim setelah dilakukan pengocokan, es krim dimasukkan kedalam 

erlenmeyer 100 ml lalu ditimbang menggunakan timbangan analitik, dicatat hasil 

penimbangan. Dilakukan perhitungan dengan rumus :  

% Overrun =
berat adonan es krim -berat es krim

berat adonan es krim
 x 100% 

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis Variansi (ANOVA) dengan 

uji F pada taraf 5%, apabila terjadi berbeda nyata atau interaksi pada masing-

masing perlakuan maka data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan uji pembeda 

menggunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) dengan uji T pada taraf 

5%. Kemudian menggunakan metode De Garmo dkk (1984) untuk mengetahui 

perlakuan terbaik. 
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Gambar 1.Diagram Alir Pembuatan Bubur Buah Naga 

Buah Naga 

Dipotong – potong 

kecil 

Diambil dagingnya 

Diblender sampai 

halus 

Bubur Buah Naga 

Dicuci dan 

dibersihkan Air 
Air + 

Kotoran 
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Pencampuran (mixing) 

Pasteurisasi  

T = 70-80°C, t = 10 

menit 

 

Aging 

T= 4°C, t= 4 - 24 jam 

 

Ice Cream Maker 

(ICM) selama 20-30 

menit 

 

Es Krim 

Homogenisasi dengan 

mixerselama 15 menit 

 

Parameter pengamatan : 

1. Kadar lemak 

2. Protein 

3. Kadar gula 

4. Antioksidan 

5. Overrun 

6. Kecepatan leleh 

7. Intensitas warna 

8. Viskositas 

9. Total Padatan 

Terlarut 

10. Organoleptik 

a. Rasa 

b. Tekstur 

c. Kenampakan 

d. Kesukaan 

 

Susu segar 200 ml, 

Gula 12% (b/b) 

Bubur buah naga 

20%, 30%, 40% 

(v/v) (sesuai 

perlakuan) 

 

 

 
Susu skim 9% 

(b/b) 

karagenan (0,1%, 

0,3%, 0,5%) 

Kuning Telur 8 

gram 

 

  

  

  

Gambar 2.Diagram Alir Pembuatan Es Krim (Astawan, 2010)



 
 

 

 

 


