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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 sampai dengan 

November 2018 bertempat di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Kimia Universitas 

Brawijaya Malang. 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu cabinet dryer, pisau, panci, 

blender (Panasonic), loyang, baskom sedangkan alat analitis yaitu timbangan 

analitik (Ohaus Pionerr), stopwatch, colour reader (Konika Minolta CR-10), 

cawan porselin, labu lemak, hot plate, desikator, pipet, thermometer (Lotus), 

tabung reaksi, beaker glass, tanur, oven (WTC binder type ), laminar airflow, hot 

plate, erlenmeyer, pendingin balik, corong buchler, penyaring vacuum. 

3.2.2 Bahan   

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan pembuatan yaitu, 

rumput laut (Eucheuma cottonii) yang berbentuk silindris dan berwarna merah, 

hijau, biru dari Pulau Giligenting, Pulau Raas dan Saronggi Sumenep Madura, 

bayam potong berwarna hijau muda yang didapatkan dari supermarket Malang, 

Jeruk Nipis yang di dapatkan dari pasar Landungsari Malang , air bersih berasal 

dari PDAM Kota Malang, penyedap , garam, lada, bawang putih dibeli di toko 

sembako Kota Malang. 

 Adapun bahan analitis yang digunakan untuk penelitian diperoleh dari 

Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan UMM antara lain kertas timbel, kertas,
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saring, KOH, indicator PP, kertas whatman no 42, n- heksan, H2SO4 0,2 N, NaOH 

0,3 N, K2SO4 10%, aquades, alkohol 95%, H2SO4 1.25%, NaOH 3,25%. 

3.3  Metode Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan rancangan pola tersarang dengan 2 

faktor. Faktor Induk yaitu  perbedaan varietas rumput laut dengan 3 varietas yang 

digunakan yaitu Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Merah), Rumput Laut 

Eucheuma cottonii (Alga Hijau), Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Biru) dan 

faktor tersarang yaitu penambahan bubur bayam  dengan 3 level  yakni (10%, 

15%, 20%) b/v  sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan yang dianalisa 

sebanyak 3 ulangan. 

  Faktor – faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Faktor Induk = perbedaan varietas Rumput Laut  

R1 : Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Merah) 

R2 : Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Hijau) 

R3 : Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Biru) 

Faktor tersarang = Bubur Bayam (b/v) 

B1 : Bubur bayam 10%  

B2 : Bubur bayam 15%  

B3 : Bubur bayam 20% 
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Kombinasi perlakuan (Tc) = 3x3=9, dengan jumlah ulangan minimum perlakuan 

(n) adalah :  

  Tc (n-1) ≥ 15  

  9(n-1) ≥ 15  

  9n ≥ 24 

n ≥ 2,6 ...... dibulatkan menjadi n=3 

untuk memperoleh ketelitian dilakukan ulangan sebanyak 3 kali 

Tabel 1.Matrik Kombinasi Perlakuan  

R1 R2 R3 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

R1(B1) R1(B2) R1(B3) R2(B1) R2(B2) R2(B3) R3(B1) R3(B2) R3(B3) 

R1(B1): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Merah)  dengan penambahan 

bubur bayam 10% 

R1(B2): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Merah) dengan penambahan 

bubur bayam 15% 

R1(B3): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Merah) dengan penambahan 

bubur bayam  20% 

R2(B1): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Hijau)  dengan penambahan 

bubur bayam 10% 

R2(B2): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Hijau) dengan penambahan bubur 

bayam 15% 

R2(B3): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Hijau) dengan penambahan bubur 

bayam 20% 

R3(B1): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Biru) dengan penambahan bubur 

bayam 10% 

R3(B2): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Biru) dengan penambahan bubur 

bayam 15% 

R3(B3): Rumput Laut Eucheuma cottonii (Alga Biru) dengan penambahan bubur 

bayam 20% 
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3.4  Tahapan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini terdiri atas beberapa tahap yaitu, tahap 

pertama pembuatan bubur bayam lalu dilanjutkan dengan pembuatan Nori bar dan 

tahap yang terakhir adalah pengujian parameter yang telah ditentukan. 

3.4.1  Proses Pembuatan Bubur Bayam  

Proses pembuatan bubur bayam mengacu pada Nanggiang (2016) yang 

dimodifikasi terdiri dari trimming, blanching, dan penghancuran bahan.  Proses 

pembuatan bubur bayam dilakukan dengan cara bayam dibersihkan dengan 

mencuci, kemudian membuang bagian bayam dan membuang bagian bayam yang 

tidak diperlukan lalu memblanching dengan hot water suhu ±70
o
C selama 3 menit 

serta ditambahkan air dengan perbandingan 2:1, setelah itu menghancurkan 

bayam dengan blender untuk menghasilkan bubur bayam.   

3.4.2  Proses Pembuatan Nori bar 

Proses pembuatan nori bar mengacu pada Teddy (2009) yang 

dimodifikasi yang terdiri dari pencucian, perendaman, penghancuran, perebusan, 

pencampuran, penambahan bumbu, pencetakan dan pengeringan. Proses 

pembuatan nori dilakukan dengan cara awal membersihkan rumput laut jenis 

Eucheuma cottonii dengan mencuci rumput laut beberapa kali hingga garam yang 

melekat hilang, kemudian rumput laut direndam menggunakan jeruk nipis selama 

12 jam, setelah itu dihancurkan dengan blender dengan penambahan air 1:2. Lalu 

direbus selama 5 menit suhu ±100
o
C, kemudian dicampur sesuai matriks 

perlakuan serta ditambhan bumbu. Langkah selanjutnya dicetak pada loyang 

kemudian dikeringkan menggunakan cabinet dryer suhu 60
o
C selama 12 jam 

untuk mendapatkan hasil Nori bar. 
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3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 Analisa Kadar Air dengan Metode Oven (AOAC, 2005) 

a. Preparasi wadah timbangan 

1. Masing-masing wadah yang timbang diberi tanda   

2. Wadah dipanaskan dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam 

3. Wadah ditimbang  

4. Massa masing-masing wadah sampel dicatat  

b. Pengukuran kadar air 

1. Sampel bahan diambil   

2. Sampel dalam wadah sebanyak 2 g ditimbang 

3. Wadah yang ditimbang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven  

4. Suhu pada oven diatur (100°C) selama 4-6  jam 

5. Kadar air sampel dihitung dengan persamaan:  

  kada  ai =
 a  a a al ma  a ak i 

 a  a  am el
  1    

3.5.2 Analisa Kadar Abu (Winarno, 2008) 

a. Preparasi wadah timbangan 

1. Masing-masing wadah timbang diberi tanda  

2. Wadah dipanaskan dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam 

3. Wadah timbang  

4. Massa masing-masing wadah sampel dicatat 

b. Pengukuran kadar abu 

1. Bahan sampel diambil   

2. Sampel dalam wadah sebanyak 2 g ditimbang  
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3. Wadah timbang yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur dengan 

suhu 600
o
C selama 4-6 jam 

4. Kadar abu sampel dihitung dengan persamaan:  

  kada  abu=
 a  a abu

 a  a  am el
  1    

3.5.3 Serat Pangan (Sudarmadji dkk., 2007) 

1. 4 gram bahan kering ditimbang, dimasukkan ke dalam thimble (kertas saring 

pembungkus) kemudian dimasukkan ke dalam alat soxhlet. 

2. Dipasang pendingin balik pada alat soklet, kemudian dihubungkan dengan 

labu alas bulat 250 ml yang telah berisi 100 ml n-heksan, selanjutnya 

dialirkan air sebagai pendingin. Ekstraksi dilakukan lebih kurang selama 4 

jam, sampai pelarut yang turun kembali ke dalam labu alas bulat berwarna 

jernih. 

3. Kemudian dikeringkan di oven pada suhu 50°C sampai berat konstan. 

Dipindahkan ke dalam erlenmeyer 500 ml, ditambahkan 200 ml larutan 

H2SO4 0,2 N dihubungkan dengan pendingin balik, dididihkan selama 30 

menit. 

4. Disaring dan dicuci residu dalam kertas saring dengan akuades panas (suhu 

80-90
o
C) sampai air cucian tidak bersifat asam lagi (diperiksa dengan 

indikator universal). 

5. Dipindahkan residu ke dalam erlenmeyer, kemudian ditambahkan larutan 

NaOH 0,3 N sebanyak 200 ml. 

6. Dihubungkan dengan pendingin balik, dididihkan selama 30 menit. 



20 
 

 

7. Disaring dengan kertas saring kering yang diketahui beratnya, residu dicuci 

dengan 25 ml larutan K2SO4 10%. 

8. Dicuci lagi residu dengan 15 ml akuades panas (suhu 80-90
o
C), kemudian 

dengan 15 ml alkohol 95%. 

9. Dikeringkan kertas saring dengan isinya dalam oven pada suhu 105
o
C, 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai berat konstan. 

3.5.4 Rendemen (Abdillah, 2006) 

Pengukuran rendemen dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir yang 

diperoleh terhadap berat awal yang dinyatakan dalam persen (%). Perhitungannya 

dilakukan dengan menggunakan rumus:  

Rendemen  (%) =  
a

b
 x 100%  

3.5.5 Analisa Intensitas Warna 

1. Alat dan bahan disiapkan  

2. Color reader dinyalakan dengan system L,a,b 

3. Color reader dikalibrasi dan dipilih warna putih dan hasil kalibrasi 

disimpan 

4. Ujung reseptor ditempelkan pada sampel sampai lampunya hidup 

5. Hasil yang diperoleh dicatat 

6. Dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing sampel 

3.5.6 Analisa kerenyahan menggunakan Texture Analyzer  

Profil tekstur produk dinalisis menggunakan texture analyzer TA-XT2. 

Sampel diapit oleh dua cincin dengan diameter 3 cm, kemudian ditempatkan pada 

bagian tengah area pengujian, kemudian probe spherical ball probe dengan 

diameter 0,25 inch menekan sampel. Gaya dengan besaran yang diberikan 
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terhadap sampel akan dapat mengukur profil tekstur sampel tersebut. Setting TA-

XT2 yang digunakan ialah sebagai berikut. 

Test Mode and Option: Measure Force in Compression 

Pre-Test Speed: 1.0 mm/s 

Test Speed:1.0 mm/s 

Post-Test Speed: 10.0 mm/s 

Distance: 3.0 mm Trigger Type: Auto-5g 

3.5.7  Uji organoleptik dengan metode Hedonic Scale Scoring (Kartika,1997) 

Analisa organoleptik yang dilakukan adalah analisa hedonik. Analisa 

hedonik dilakukan dengan menggunakan panelis tidak terlatih dari mahasiswa 

dengan tujuan mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu bahan 

pangan (Rhani, 2010). Panel yang digunakan untuk uji organoleptik adalah 30 

panelis yang tidak terlatih. Skor penilaian organoleptik disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 2.Skor Penilaian pada Analisa Organoleptik Nori Bar 

Uji  1 2 3 4 5 

Rasa  Sangat 

tidak enak 

Tidak enak  Cukup Enak  Enak  Sangat 

Enak  

Aroma Sangat 

tidak 

sedap 

Tidak sedap  Cukup sedap  Sedap  Sangat 

sedap  

Tekstur Sangat 

tidak 

renyah 

Tidak 

renyah 

Cukup 

renyah 

Renyah Sangat 

renyah 

Kesukaan  Sangat 

tidak suka 

Tidak suka  Cukup suka  Suka  Sangat 

suka  

3.5.8  Analisa Mineral Kalsium (Ca) dan Zat Besi (Fe) Metode AAS (Atomic 

Absorption Spectrophotometry) (Skoog D,A, 1985) 

Larutan standar, blanko dan contoh dialirkan ke dalam Atomic 

Absorption Spectrophotometer (AAS) merk Shimadzu tipe AA 680 flame 

emission. Kemudian diukur absorbansinya atau tinggi puncak dari standar blanko 
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dan contoh  pada panjang gelombang dan parameter yang sesuai untuk masing-

masing mineral dengan spektrofotometer. Merk lampu katoda yang digunakan 

dalam analisis mineral adalah Hammamatsu, dengan panjang gelombang untuk 

mineral kalsium dengan panjang gelombang 422,7 nm; dan besi dengan 248,3 nm. 

Pembakaran sampel dengan campuran udara dan asetilen. 

Setelah diperoleh absorbansi standar, hubungkan antara konsentrasi 

standar (sebagai sumbu Y) dengan absorban standar (sebagai sumbu X) sehingga 

diperoleh kurva standar mineral dengan persamaan garis linier y=ax+b yang 

digunakan untuk perhitungan konsentrasi larutan sampel. Konsentrasi larutan 

sampel dihitung dengan mengalikan a dengan absorbansi contoh. 

3.6 Analisa Data  

Penelitian ini menggunakan rancangan pola tersarang (nested) dan data 

pengamatan analisis kimia dan fisik, dianalisis menggunakan ANOVA (Analysis 

of Variance) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan.  Apabila hasil analisa 

menunjukkan  pengaruh nyata, maka jika ada interaksi antar faktor dilanjutkan 

dengan uji DMRT (Duncan's Multiple Range Test) untuk perlakuan berbeda nyata 

α = 5  (Hanafiah, 2003). Penentuan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode 

uji efektifitas membandingkan langsung dengan nilai pustaka yang diambil dari 

sumber FAO (Food and Agriculture Organization) dan MEXT (Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology). Kemudian hasil dari 

perlakuan terbaik akan dibandingkan dengan perlakuan kontrol pasar dan pustaka 

untuk  mengetahui perbedaan. 
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Gambar  1. Diagram Alir Pembuatan Bubur Bayam (Sumber : Nanggiang, 2016) 

Keterangan: 

: Input/waste 

: Proses 

: Bahan Baku 

Bayam 

Trimming 

Penghancuran dengan  

blender 

Blanching 

(hot water suhu ±70
o
C selama 3 menit) 

Bubur Bayam 

Penambahan air 

dengan rasio 2:1 

(bayam : air) 

Bagian yang 

tidak digunakan 

 

Daun Bayam 
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Gambar  2. Diagram Alir Pembuatan nori bar rumput laut (Sumber : Teddy (2009) 

; *modifikasi) 
Keterangan: 

: Input/waste 

: Proses 

Analisa 

: Bahan Baku 

Rumput Laut Eucheuma 

cottonii 

Pencucian dengan air mengalir 

Perendaman dengan jeruk nipis 12 Jam  

(50ml air jeruk nipis : 950ml aquades) 

Penghancuran 

dengan blender dengan rasio 1:2 (rumput 

laut : air) 

Perebusan  

(5 menit suhu ±100
o
C)

Nori Bar 

Pecampuran dengan 

mixer 

Pencetakan di loyang 

Pengeringan dengan cabinet 

dryer suhu 65
o
C selama 12 jam

1. Serat Pangan

2. Kadar Air

3. Kadar Abu

4. Intensitas

Warna

5. Rendemen

6. Organoleptik

7. Tekstur

8. Analisa

Mineral (Fe

dan Ca)

perlakuan

terbaik

Penambahan Bumbu 

Rumput laut dan 

bubur bayam sesuai 

perlakuan  

0,3gr lada 

0,5gr garam 

0,8gr bawang putih 

0,5gr penyedap 


