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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 

hingga Oktober 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi baskom, timbangan, 

panci, spatula, termometer, frezeer, sendok, mixer, blender, gelas ukur, plastik cup, 

kompor, pisau, cawan porselin, wather bath, spektrofotometri, color reader, filler, 

tabung reaksi, rak tabung reaksi, aluminium foil, corong kecil, oven, erlenmeyer, 

pipet tetes, viscometer, hot plate, pipet, desikator, spindel, wadah es krim 100 ml, 

cawan petri, stop watch. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penilitian ini antara lain jagung manis dan susu 

sapi yang diperoleh dari daerah Lawang, Malang. Bahan – bahan untuk pembuatan 

es krim  antara lain susu sapi, jagung manis, susu skim, kuning telur, CMC, air, 

aquades. Bahan – bahan kimia untuk analisa seperti etanol 96%, HCl, Na-

thiosulfat, petroleum benzen, ki, pb asetat, Na Oksalat, anthrone, H2SO4, Na K 

tatrat. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental dengan 

desain Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial, menggunakan 2 faktor yaitu 

Faktor pertama adalah konsentrasi bubur jagung manis terdiri dari 3 level dan faktor 
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kedua adalah konsentrasi CMC  terdiri dari 3 level, sehingga diperoleh 9 kombinasi 

dan penambahan 1 kontrol dari pasar, setiap sampel dilakukan pengujian dengan 3 

kali pengulangan.  

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi bubur 

jagung manis (J) dan konsentrasi CMC (Carboxy Methyl Celulose)  (P). 

Faktor 1: Konsentrasi bubur jagung manis (J) 

J1 : 15% 

J2 : 20% 

J3 : 25% 

Faktor 2: Konsentrasi CMC (Carboxy Methyl Celulose) (P) 

P1 : 0,2% 

P2 : 0,4% 

P3 : 0,6% 

Tabel 4. Kombinasi Matrik Acak Kelompok dengan Desain Faktorial 3x3 

Konsentrasi 

bubur jagung 

manis 

Konsentrasi penstabil 

P1 (0,2%) P2 (0,4%) P3 (0,6%) 

J1 (15%) J1P1 J1P2 J1P3 

J2 (20%) J2P1 J2P2 J2P3 

J3 (25%) J3P1 J3P2 J3P3 

Keterangan perlakuan : 

J1P1 : Bubur jagung manis 15% dengan konsentrasi CMC 0,2% 

J1P2 : Bubur jagung manis 15% dengan konsentrasi CMC 0,4% 

J1P3 : Bubur jagung manis 15% dengan konsentrasi CMC 0,6% 

J2P1 : Bubur jagung manis 20% dengan konsentrasi CMC 0,2% 
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J2P2 : Bubur jagung manis 20% dengan konsentrasi CMC 0,4% 

J2P3 : Bubur jagung manis 20% dengan konsentrasi CMC 0,6% 

J3P1 : Bubur jagung manis 25% dengan konsentrasi CMC 0,2% 

J3P2 : Bubur jagung manis 25% dengan konsentrasi CMC 0,4% 

J3P3 : Bubur jagung manis 25% dengan konsentrasi CMC 0,6% 

Diperoleh 9 perlakuan dengan 1 kontrol tanpa perlakuan 

3.4 Tahapan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini terdiri atas beberapa tahap yaitu tahap pertama 

pembuatan bubur jagung manis, tahap kedua yaitu pembuatan es krim, dilanjutkan 

dengan pengujian parameter yang telah ditentukan. 

3.4.1 Pembuatan Bubur Jagung 

 Jagung manis manis yang akan di jadikan bubur di sortasi (Dibersihkan dari 

kotoran, kulit, rambut jagung) untuk mendapatkan bubur jagung yang bagus. 

Kemudian jagung manis di kukus selama  ± 15 menit  hingga matang dan terasa 

lunak. Jagung manis yang telah matang selanjutnya di dinginkan  kemudian 

memisahkan biji jagung dari tongkol jagungnya. Biji jagung manis selanjutnya di 

timbang dan di tambahkan air dengan perbandingan rasio jagung manis dan air 

adalah 1:1 kemudian di hancurkan menggunakan blender selama  ±  5 menit hingga 

menjadi halus. 

3.4.2 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 votator, dan terakhir 

adalah pengerasan (hardening) di dalam freezer. Proses pembuatan es krim 
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dilakukan dengan cara mencampurkan susu segar, susu skim, gula, cmc, dan bubur 

jagung manis, kuning telur  kemudian mempasteurisasi pada suhu 63°C selama 30 

menit. Lalu menghomogenisasi campuran bahan dengan menggunakan mixer dan 

diturunkan suhunya 20-15°C. proses selanjutnya ialah mengaging larutan es krim 

dalam refrigerator dengan suhu 4°C selama 24 jam, setelah 24 jam es krim tersebut 

dilakukan proses pembekuan sekaligus pengadukan dalam ICM selama 15 menit 

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

3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Analisa Kadar Lemak Metode Hidrolisis Asam (Sudarmadji dkk, 1989) 

1.  Persiapan cawan 

Menyiapkan cawan porselen sejumlah sampel yang akan dianalisa. Kemudian 

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

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

2. Persiapan sampel 

a. Siapkan erlenmeyer ukuran 250 ml 

b. Timbang sampel ± 2 gram (a), tambahkan 4 ml etanol 96% 

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

HCl dilarutkan dalam 11 ml aquades) 

d. Tutup erlenmeyer dengan alumuniumfoil, masukkan water bath dengan suhu 

70° C selama 40 menit. tambahkan 10 ml etanol 96% 

e. Tambahkan pretrolium benzen 25 ml 

f. Pisahkan lemak dan rendemen, titrasi dengan menggunakan corong pemisah 

lemak 

g. Tuangkan hasil titrasi kedalam cawan kosong kemudian oven selama 30 menit 
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h. Timbang cawan yang berisi sampel setelah proses pengovenan  

i. Hitung kadar lemak dengan rumus : 

 

 

Keterangan :   a = berat bahan 

    b = berat awal 

   c = berat akhir 

3.5.2 Kecepatan Leleh (Roland et al., 1999) 

1. Masukan es krim pada gelas ukur volume 100 ml simpan dalam freezer selama 

24 jam. 

2. Keluarkan gelas ukur dari freezer, potong es krim yang menonjol pada 

permukaan dengan pisau stainless steel. 

3. Letakkan gelas ukur pada wadah dan catat waktu awal sampai es krim mencair 

semua 

3.5.3 Viskositas (Yuwono E dan P. Sukardi, 2001) 

1. Pilih spindle sesuai dengan konsentrasi bahan atau tingkat kekentalan bahan 

2. Masukan pangkal spindle pada lubang penghubung rotor 

3. Turunkan spindle pada bahan sampai batas, atur kecepatan spindle dan tunggu 

hingga stabil 

4. Matikan pengatur kecepatan 

5. Baca skala tertera 

6. Hitung viskositas bahan 

rumus : 

Viskositas = skala yang terbaca x faktor 

F = berdasarkan nomor spindle dan kecepatan yang digunakan untuk analisa 

Kadar Lemak (%) = c – b x 100% 

a 
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3.5.4 Kadar Gula Reduksi Metode Luff schrool . (Sudarmadji, 1984) 

3.5.4.1 Pembuatan Blanko 

1. 12,5 ml aquades + 12,5 ml luff schrool masukkan erlenmeyer 

2. Panaskan di hotplate selama 10 menit. 

3. Dinginkan tambahkan larutan H2SO4 12,5 ml, KI 7,5 dan  amilum 3 tetes. 

4. Titrasi dengan Na-thiosulfat hingga warna putih susu 

3.5.4.2 Penetapan Gula Reduksi Metode Luff Schrool 

1. Persiapan sampel untuk penetapan gula 

a. 5 gram sampel tambahakan 10 ml aquades dalam labu takar 20 ml. 

b. Tambahkan pb asetat  

c. Saring  

d. Ambil 12.5 ml masukkan Erlenmeyer 100 ml 

e. Tambahkan 12,5 ml luff school 

f. Panaskan di hotplate selama 10 menit 

g. Dinginkan tambahkan larutan H2SO4, KI dan  amilum 3 tetes 

h. Titrasi dengan Na-thiosulfat hingga warna putih susu 

2. Tentukan konsentrasi gula reduksi dalam sampel dan hubungkan  

dengan kurva standart : 

% gula reduksi =
mg gula x faktor pengenceran

mg bahan x 1000
x 100% 

3.5.5 Total Padatan Terlarut (Yuwono,2011) 

1. Persiapan alat dan bahan  

2. Arahkan refraktometer ke cahaya terang, lihat pembacaan skala pada lubang 

teropong, pastikan garis biru tepat pada 0o  Brix. 

3. Buka dan bersihkan kaca prisma. 
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4. Teteskan sampel 1 tetes, tutup kaca prisma. 

5. Lihat skala pada lubang teropong, batas garis skala adalah antara garis putih 

dan biru. 

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

3.5.6.1 Pereaksi 

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

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

3. Campurkan 50 ml pereaksi (1) dengan 1 ml pereaksi (2)  

4. pereaksi Folin Ciocalteau (pereaksi  Fenol). Cairkan 1ml folin : 1ml aquades 

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

3.5.6.2 Pembuatan Kurva Standar 

1. Masukan tabung reaksi : 0 (blanko) 0,1 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8  dan 1,0 ml 

protein standar. Tambahkan air volume total 4ml pada tabung reaksi. 

Tambahkan 5,5 ml pereaksi (3), campur merata, diamkan selama 10-15 

menit pada suhu kamar 

2. Tambahkan 0,5 ml pereaksi (4) pada tabung reaksi. 

3. Diamkan selama 30 menit sampai warna biru. 

4. Ukur absorbansi pada 650 nm. 

5. Buat kurva standar 

3.5.6.3 Persiapan sampel 

Tambahkan 0,1-1 ml sampel pada pipet, masukan pada tabung reaksi 

lakukan tahapan seperti kurva standart. 
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3.5.7 Organoleptik (Rahayu,2001) 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi kesukaan, aroma, warna, rasa dan 

tektur. Pengujian menggunakan uji skala hedonic yang terdiri dari 5 nilai dengan 5 

pernyataan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Skor Organoleptik 

No Rasa Kesukaan Tekstur warna aroma 

1 Sangat 

tidak enak 

Sangat 

tidak suka 

Sangat tidak 

keras 

Sangat tidak 

menarik 

Sangat tidak 

beraroma 

2 Tidak enak Tidak suka Tidak 

kerasS 

Tidak 

menarik 

Tidak 

beraroma 

3 Cukup 

enak 

Cukup 

suka 

Cukup keras Cukup 

menarik 

Cukup 

beraroma 

4 Enak Suka Keras Menarik Beraroma 

5 Sangat 

enak 

Sangat 

suka 

Sangat 

keras 

Sangat 

menarik 

Sangat 

beraroma 

 

Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel secara acak 10 macam sampel 

yang masing – masing telah diberi kode yang berbeda kepada 30 panelis. 

Selanjutnya panelis diminta memberi penilaian terhadap sampel sesuai skala 

hedonic yang ada.  
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Bubur Jagung Manis  

Sumber : Darma dkk, 2013 

 

 

 

 

Jagung manis 

Dikupas 

Dikukus  

T= 90°C, t= 15 menit 

 

 Biji Jagung Manis 

Dipipil 

Diblender 

Bubur Jagung Manis 

Kulit, 

Rambut 

Jagung 

Disaring 

Air perbandingan 
1:1 

Ukuran 80 mess 

Tongkol jagung 

Kulit, rambut 
jagung 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Es Krim 

Sumber : Astawan (2010) 

Pencampuran (mixing) 

Pasteurisasi  

T= 63°C, t= 30 menit 

Aging 

T= 5°C, t= 24 jam 

Ice Cream Maker 

(ICM) selama 15 

menit 

t = 20 menit

Es Krim 

Homogenisasi  

dan diturunkan sampai 

T= 20-15°C 

Parameter pengamatan : 

1. Kadar lemak

2. Kecepatan leleh

3. Viskositas

4. Gula reduksi

5. Total padatan

terlarut

6. Kadar protein

7. Organoleptik

a. Rasa

b. Tekstur

c. Warna

d. Aroma

e. kesukaan

Susu segar 200 ml, 

Susu skim 9% b/v 

Penstabil CMC 

0,2% . 0,4% . 0,6% 

Bubur jagung manis 

15% . 20% . 25% 

Penambahan 

kuning telur 16 

gram 


