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BAB III.  METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Febuari - April 2018.  Penelitian 

dilakukan di Laboratorium Universitas Muhammadiyah Malang.  Tempat untuk 

melakukan penilaian organoleptik serta analisis kimia dilaksanakan di 

Laboratorium Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang.  Analisis sifat fisik dilakukan di Laboratorium Ilmu dan 

Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

   3.2.1 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan  yaitu susu sapi dari jenis sapi FH 

(Friesian Holstein). Susu sapi diambil dari KUD Maju Mapan di Desa Kemiri, 

Kecematan Jabung, Kabupaten Malang. 

Bahan untuk pembuatan dodol susu yaitu tepung beras ketan, gula dan 

karagenan.  Bahan yang digunakan untuk analisis kadar lemak kadar pada 

penelitian adalah hexane dan bahan yang digunakan untuk analisis kadar gula yaitu 

Aquades, Timbal Asetat ½ Basis, Na3PO4 10%, a2HPO4 10%, Pereaksi Luff 

Schoorl, Batu Didih, H2SO4 26,5% / 25%, KI (Kalium Iodat) 15%Na2S2O3 0,1N, 

dan Indikator Amylum 1%. 
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   3.2.2 Alat  

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan dodol susu adalah wajan, 

kompor gas, thermometer, pengaduk kayu, gelas ukur, panci, baskom, loyang atau 

cetakan, pisau, dan timbangan digital. 

 Peralatan yang digunakan untuk uji kadar gula adalah Neraca Analitik, 

Beaker Glass, Pipet Tetes, Courong Glass, Kertas Saring, Labu Ukur 100 ml, Pipet 

Volumetri 20 ml & 25 ml, Erlenmeyer, Refluks, Hot Plate, Gelas Ukur,dan Buret. 

Sedangkan peralatan yang digunakan untuk uji lemak yaitu Kertas saring, Labu 

Lemak, Alat Soxhlet, Oven, Neraca analitik, Desikator, dan krustang.    

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 Batasan variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas yakni 

karagenan dan sorbitol dan variabel terikat yakni kadar lemak dan kadar gula.  

Adapun batasan variabel dan cara pengamatan dijelaskan sebagai berikut : 

Adapun batasan variabel dan cara pengamatan dijelasankan sebagai 

berikut:  

1. Karagenan merupakan getaharumput laut yang diperoleh melalui proses 

ekstraksi dengan air atau larutan alkali dari spesiesatertentu dari kelas 

Rhodophyceae (alga merah).. Karagenan yang digunakan pada penelitian 

adalah jenis kappa-karagenan.  Karagenan yang digunakan berbentuk bubuk 

dan diperoleh dari CV. Nura Jaya. 

2. Sorbitol merupakan pemanis cair yang termasuk golongan gula alkohol. 

Sorbitol yang digunakan pada penelitian ini berbentuk cair.  Sorbitol yang 
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diperoleh dari reduksi glukosa, mengubah gugus aldehid menjadi gugus 

hidroksil.  Sorbitol ini diperoleh dari CV. Citra Sari Kimia. 

3. Kadar lemak adalah kandungan lemak yang terdapat didalam dodol susu. 

Pengujian kadar lemak dodol susu menggunakan uji Soxhlet. Pengujian 

dodol susu dilaksanakan setelah dodol susu selesai dibuat. Cara pengujian 

kadar lemak yaitu sampel ditimbang sebanyak 1-2 g , kemudian dimasukan 

ke dalam selongsong kertas yang dialasi dengan kapas.  Selongsong 

disumbat dengan kertas yang berisi  dengan kapas, lalu dikeringkan pada 

oven pada suhu tidak lebih dari 800C selama kurang lebih satu jam, 

kemudian dimasukan ke dalam alat Soxhlet yang telah terhubung dengan 

labu lemak yang berisi batu didih yang sudah dikeringkan dan telah 

diketahui bobotnya.  Diekstrak dengan heksana atau pelarut lemak lainnya 

selama lebih kurang 6 jam. Selanjutnya heksana disuling dan dikeringkan 

ekstrak lemak dalam oven pengering pada suhu 105oC.  Dinginkan dan 

timbang.  Ulangi pengeringan ini hingga tercapai bobot tetap (Angelia, 

2016). Rumus perhitungan persentase kadar lemak sebagai berikut:  

% Lemak =  
W − W1 

W2 
 × 100 % 

Dimana:  

W= Bobot contoh, dalam gram  

W1= Bobot lemak sebelum ekstrasi, dalam gram  

W2= Bobot labu lemak sesudah ekstrsi 

1. Kadar gula tolal adalah kandungan gula total yang terdapat di dodol susu.  

Kadar gula dodol susu setelah ditambah dengan karagenan dan sorbitol 
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dapat dievaluasi menggunakan uji kadar gula metode luff-Schoorl. Cara 

pengujian kadar gula yaitu Sampel ditimbang sebanyak 2,5 gram, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 250 ml, ditambahkan 50 ml aquades, 5 ml Pb-

asetat 5% (dikocok kuat selama 1 menit), 5 ml Na pospat 5% (dikocok kuat 

selama 1 menit), ditambahkan aquades kembali hingga tanda batas, 

kemudian dihomogenkan dan disaring. Filtrat yang didapatkan dipipet 

sebanyak 50 ml, evaporasi sampai volume ½ dari volume awal (dipanaskan 

dengan menggunakan kawat kassa diatas kompor), kemudian didinginkan 

dan dipindahkan kedalam labu ukur 100 ml, ditambahkan aquades hingga 

tanda batas dan dihomogenkan, sehingga menjadi gula pereduksi. Larutan 

gula pereduksi dipipet sebanyak 50 ml, kemudian ditambahkan 5 tetes 

indicator metil orange, 20 ml HCl 4N, dan dipanaskan dalam penangas 

selama 30 menit. Kemudian didinginkan hingga suhu 200 C, dan 

dipindahkan kedalam labu ukur 100 ml. Larutan tersebut kemudian 

dinetralkan dengan menggunakan NaOH 4N, setelah netral larutan 

ditambahkan aquades hingga tanda batas. Rumus perhitungan kadal gula 

total yaitu sebagai berikut : 

a = 
(Vblanko−Vnatio)(rata−rata standarisasi) 

normalitasstandar
 

b = 
Xa+(a−Bb)( Xb−Xa)

Ba−Bb
 

Kadar gula total atau gula pereduksi : 
b

Wsampel
 × Fp × 100% 

Keterangan :  

Xa : Nilai atas*  
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Ba : Batas atas*  

Xb : Nilai bawah*  

Bb : Batas bawah*  

Fp : Faktor pengenceran  

*didapat dari table Luff Schoorl 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode eksperimen.  Metode eskperimen 

merupakan metode percobaan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan 

variabel terikat. 

3.4.1 Rancangan Percobaan. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

Faktorial (RAKF) dengan pola searah dimana terdapat 9 perlakuan dan 3 ulangan 

pengambilan data.  Model matematik yang digunakan yaitu : 

H ijk = 𝜋 + Ki + Pj + Pk + (Pj x Pk) + eijk 

Keterangan  :  

Hijk = Hasil akibat perlakuan ke – j dan perlakuan ke – k pada kelompok  

      Ke-i 

𝜋 = Nilai tengah umum 

Ki = Pengaruh kelompok ke - i 

Pj = Pengaruh faktor perlakuan ke - j 

Pk = Pengaruh faktor perlakuan ke – k 

Pj x Pk = Interaksi perlakuan ke – j dan perlakuan ke - k 

Eijk = Eror akibat perlakuan ke – j dan perlakuan ke – k pada kelompok  
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     Ke-i 

i = 1, 2, ..., k (k = kelompok) 

j = 1, 2, ..., p ke – 1(p = perlakuan ke - 1) 

3.4.2.  Perlakuan 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penambahan 

karagenan dan sorbitol pada dodol susu dengan berbagai konsentrasi.  Perlakuan 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 perlakuan dan 3 kali ulangan. 

 Level karagenan dan sorbitol yang diberikan pada dodol susu sebagai 

perlakuan yang digunakan yaitu : 

K0S0  : Penambahan 0% karagenan dan 0% sorbitol dari total susu 

K0S1  : Penambahan 0% karagenan dan 2% sorbitol dari total susu 

K0S2  : Penambahan 0% karagenan dan 4% sorbitol dari total susu 

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

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

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

K2S0  : Penambahan 1% karagenan dan 0% sorbitol dari total susu 

K2S1  : Penambahan 1% karagenan dan 2% sorbitol dari total susu 

K2S2  : Penambahan 1% karagenan dan 4% sorbitol dari total susu 

3.5 Metode Analisis Data 

Data kadar gula total dan kadar lemak yang sudah terkumpul dianalisis 

menggunakan metode ANAVA Apabila ada pengaruh antar perlakuan maka 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan.  Uji jarak berganda Duncan dalam 

penelitian ini digunakan untuk membedakan antar perlakuan. 
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Tabel 3.1. ANAVA 
Sumber Keragaman Db JK KT F Hitung F Tabel 

        0,05 0,01 

Kelompok P – 1 JKK KTK KTK / KTG   

A A – 1 JKA KTA KTA / KTG   

B B – 1 JKB KTB KTB / KTG   

AB A x B JKAB KTAB 
KTAB / 

KTG 
  

Galat P (r - 1) JKG KTG    

Total 
(p x u) 

– 1 
JKT      

Perhitungan : 

FK = 
(𝑌..) 2

𝑟 .𝑎 .𝑏
 

JKT = Ʃ X 2 – FK 

JKK = 
(Ʃ 𝑌 .𝑖)2

𝑎.𝑏
 - FK 

JKA = 
Ʃ(𝑃)2

𝑟.𝑏
 – FK 

JKB = 
Ʃ 𝑌𝑖.2

𝑟.𝑎
 - FK 

JKAB = 
Ʃ(𝑎.𝑏)2

𝑟
 - FK – JKA – JKB 

JKG = JKT – JKK – JKA – JKB - JKAB 

Selanjutnya apabila terdapat pengaruh nyata pada metode ANAVA, 

dilakukan uji lanjutan yaitu dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)  dengan 

menggunakan rumus  

BNTα= t(dbg; α)√
2KTG

r
 

Keterangan : 

BNT = nilai BNT pada taraf 0,05 dan 0,01 
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      α      = tingkat signifikan (1% dan5%) 

       t      = nilai tabel BNT pada taraf 0,05 dan0,01 

KTG = kuadrat tengah galat 

       r      = ulangan 

3.6 Pelaksanaan 

      Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, meliputi : 

3.6.1 Persiapan 

      Tahap persiapan dilakukan dengan membersihkan ruangan laboratorium dan 

mempersiapkan alat yang digunakan selama penelitian.. Alat yang akan digunakan 

perlu dipersiapkan terlebih dahulu, seperti membeli pembelian alat atau bahan 

tersebut. Bahan yang digunakan dalam penelitian haruslah memiliki kualitas yang 

sesuai dan memenuhi syarat sebagai bahan baku dodol susu  Setalah alat dan bahan 

yang dibutuhkan lengkap,  selanjutnya mencoba resep dodol susu. Selama proses 

pembuatan dodol susu alat dan ruangan haruslah selalu steril. Sterilisasi ruangan 

dan alat menggunakan alkohol 70% dengan tujuan membunuh menghilangkan 

mikroorganisme yang terdapat dalam ruangan dan alat sehingga menghasilkan 

produk dodol susu yang aman dan higienis. 

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian 

     Pelaksanaan penelitian diawali dengan pembuatan dodol susu.  Resep dodol 

yang digunakan pada penelitian ini berasal dari modifikasi Lestari (2013) yaitu susu 

1 l, gula 166 g, dan tepung beras ketan 60 g, dan untuk lebih jelasnya komponen 

bahan dodol susu pada penelitian terdapat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2.  Formulasi Bahan Pembuatan Dodol Susu 
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Komponen Penyusun 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

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 0 5.5 5.5 5.5 11 11 11 

Sorbitol (gr) 0 24 48 0 24 48 0 24 48 

Pembuatan dodol susu sesuai cara yang dilakukan oleh Lestari (2013)  

dengan  modifikasi sebagai berikut: 

1. Menyiapkan susu sebanyak 1,2 liter kemudian dipasteurisasi dengan suhu 

62ºC selama 30 menit yang kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu 

0,4 liter untuk mengencerkan karagenan (susu harus dalam keadaan 

dingin) dan tepung beras dan sisanya 0,8 liter dinaikkan suhunya 

kemudian ditambahkan dengan gula. 

2. Susu yang sudah mendidih ditambah gula 16,6 % dari susu yang 

digunakan  dan  diaduk  sampai  larut  sambil  tetap dipanaskan (suhu 

100 0C). 

3. Penambahan  larutan  tepung  beras  ketan  dengan  karagenan  sesuai  

perlakuan  sedikit  demi  sedikit  sambil diaduk pada suhu + 90oC 

kemudian setelah tercampur baru ditambahkan dnegan sorbitol, diaduk 

kembali dengan waktu 1 jam. 

4.  Adonan dodol susu   yang   sudah   matang   ditandai   dengan   kalisnya 

dodol bila disentuh dengan plastik.   
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5.  Dodol susu   diangkat   dan   dituang   ke   dalam   loyang   lalu dibiarkan 

dingin 1-2 jam. 

6.  Dodol dipotong dan dibungkus dengan plastik. 

      Kualitas dari dodol susuwyang dihasilan sangatlah dipengaruhi oleh 

formulasi bahan-bahan yang digunakan.  tiga bahan utama dalam pembuatan 

dodol susu, yaitu tepung ketan sebagai binding agent, susu sebagai bahan dasar 

dan sumber nutrisi, serta gula sebagai pengawet dan pembentuk tekstur (Rodisi, 

2006). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan dodol yakni 

bahan-bahan dicampur bersama dalam wajan yang besar dan dimasak dengan 

api sedang.  Dodol susu yang sedangwdimasak harus selalu di awasi dan diaduk 

terus menerus karena jika dibiarkanwbegitu saja, maka dodol tersebut akan 

hangus pada bagian bawahnya dan akan membentuk kerak (Hatta, 2012) 
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Proses pembuatan dodol susu dalam penelitian terdapat pada gambar 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar  3. Diagram Alir Pembuatan Dodol Susu 

Susu 1,2 liter 

Susu pasteurisasi 

Dipasteurisasi suhu 62 ºC 

selama 30’ 

Perlakuan 

K0S0 : karagenan 0 % + sorbitol 0 % 

K0S1 : karagenan 0 % + sorbitol 2 % 

K0S2 : karagenan 0 % + sorbitol 4 % 

K1S0 : karagenan 0,5 % + sorbitol 0 % 

K1S1 : karagenan 0,5 % + sorbitol 2 % 

K1S2 : karagenan 0,5 % + sorbitol 4 % 

K2S0 : karagenan 1 % + sorbitol 0 % 

K2S1 : karagenan 1 %+ sorbitol 2 % 

K2S2 : karagenan 1 % + sorbitol 4 % 

Adonan dodol susu 

Adonan dalam loyang 

Dodol susu 

Dipanaskan suhu ± 90 ºC 

selama 1,5 jam 

Dituang ke dalam  

loyang 

Didinginkan 1 

– 2 jam 

Dipotong-potong dan dikemas  

 

Susu pasteurisasi 0,4 liter 

(Adonan I) 

Susu pasteurisasi 0,8 liter 

Adonan II 

Gula 166 gr  

Dodol susu dalam kemasan 

Uji Kadar Lemak  Uji Kadar Gula 

Total 

Ditambahkan 
Ditambah

kan 
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3.6.3.  Tahap Pengambilan data. 

       Pengambilan data penelitian uji  Kadar lemak dianalisis kandungannya 

menggunakan metode Analisis Proksimat yang berdasarkan AOAC (2005).  

Sedangkan uji kadar gula menggunakan uji kadar gula metode Luff-Schoorl.   Data 

dari tingkat kadar lemak dan kadar gula dodol susu dihitung menggunakan rumus 

dan ditabulasi dengan tabel yang sesuai dengan varibel yang dianalisa. 

3.7 Jadwal Kegiatan 

      Jadwal dari kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan yang 

meliputi : 

Tabel 3.3.  Jadwal Kegiatan 

No. Jenis Kegiatan 
Bulan 

Februari Maret April Mei Juni 

1 Persiapan      

    -         Persiapan alat dan  bahan 

  

   

    -          Pembuatan dodol susu    

    -          Analisis lab    

    -          Analisis data      
2 Diskusi Pembahasan Data    

  

3 Penyusunan Laporan    
4 Ujian Sidang Hasil Penelitian       

 

 


