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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari sampai bulan April 2018.  

Pelaksanaan pembuatan dodol susu, uji FFA (Free Fatty Acid), serta uji daya 

simpan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Peternakan, 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 

(Friesien Holland).  Susu sapi diambil dari KUBE KSP Maju Mapan di Desa 

Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. 

Bahan untuk pembuatan dodol susu yaitu tepung beras ketan merk rose 

brand, gula dari pabrik gula Kebon Agung, karagenan jenis kappa , dan sorbitol.  

Bahan yang digunakan pada penelitian untuk uji FFA (Free Fatty Acid) dan daya 

simpan pada adalah alkohol 96 %, indikator PP, NaOH 0,1 N, alkohol 70%. 

3.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan dodol susu adalah Teflon 

merk maxim, kompor gas merk rinai, thermometer batang celcius, pengaduk kayu, 

gelas ukur merk iwaki, panci, baskom, loyang atau nampan, pisau, timbangan, 

plastik wrap, aluminium foil, kertas roti, plastik, spidol. 

Peralatan yang digunakan untuk uji FFA (Free Fatty Acid) dan daya 

simpan adalah timbangan analitik, beaker glass, erlenmeyer, thermometer, 
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magnetic stirer, alat titrasi, gelas ukur, kapsul, corong kaca, spatula, kapas atau 

kertas saring, pipet tetes, alat tulis. 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 Batasan variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel 

terikat.  Variabel bebas yaitu karagenan dan sorbitol, sedangkan variabel terikat 

yaitu uji FFA (Free Fatty Acid) dan daya simpan.  Adapun batasan variabel dan 

cara pengamatan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Karagenan diperoleh dari ekstraksi rumput laut. Karagenan yang 

digunakan dalam penelitian adalah jenis kappa-karagenan.  Karagenan 

yang digunakan dalam bentuk bubuk dan diperoleh dari CV. Nura Jaya. 

2. Sorbitol adalah gula alkohol dengan rasa manis tertentu.  Sorbitol yang 

digunakan dalam bentuk cair.  Sorbitol yang diperoleh dari reduksi 

glukosa, mengubah gugus aldehid menjadi gugus hidroksil.  Sorbitol ini 

diperoleh dari CV. Citra Sari Kimia.  

3. FFA (Free Fatty Acid) adalah asam lemak yang berada pada dodol susu 

sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida.  Pengujian FFA (Free 

Fatty Acid) menggunakan metode alkalimetri.  Pengujian FFA (Free Fatty 

Acid) dilakukan pada hari ke 0, 5, 10, dan 15.  Cara pengujiannya yaitu 

sampel ditimbang sebanyak 5 gram. Sampel dimasukkan dalam 

Erlenmeyer dan ditambahkan 50 ml alkohol netral, lalu dipanaskan hingga 

mendidih.  Sampel yang sudah dingin ditambahkan 2 ml indikator 

phenolpthealin (pp) dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N yang telah 

distandarisasi sampai warna merah jambu tercapai dan tidak hilang selama 
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30 detik (Sudarmadji, dkk., 1984).  Cara perhitungan nilai FFA dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

% FFA = 
ml NaOH  x N.  NaOH x BE asam palmitat x 100%

Berat sampel
 

4. Arti dari umur simpan yakni lama waktu produk dodol susu akan tetap 

aman, sifat sensori, kimia, fisik, dan mikrobiologi tidak banyak berubah, 

serta sesuai dengan keterangan pelabelan data nutrisi, ketika disimpan 

pada kondisi tertentu.  Pengujian daya simpan ini dilakukan dengan 

menyimpan dodol susu pada suhu ruang kemudian dilakukan pengujian 

organolpetik pada hari ke 0, 5, 10, dan 15.  Panelis yang digunakan panelis 

tidak terlatih berjumlah 15 orang.  Uji organoleptik yang dilakukan yaitu 

uji kesukaan atau hedonik. 

Tabel 3. Skala Hedonik dengan Skala Numeriknya 

Skala Hedonik Skala Numerik 

Tidak Suka 1 

Agak Suka 2 

Suka 3 

Sangat Suka 4 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 

acak kelompok (RAK) faktorial. 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

 Penelitian ini menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) dengan 

pola faktorial dimana terdapat 2 faktor.  Model matematik yang digunakan yaitu : 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + ρk + Ʃijk 
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Keterangan : 

Yij = Nilai pengamatan 

µ = Nilai rata - rata 

αi = Pengaruh faktor A pada level ke – i 

βj = Pengaruh faktor B pada level ke - j 

(αβ)ij = Pengaruh interaksi perlakuan ke – i dan ke - j 

ρk = Pengaruh faktor kelompok pada level ke - k 

Ʃijk = Kesalahan percobaan / galat 

3.4.2 Perlakuan 

 Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor I 

penambahan karagenan (K0 : 0 %, K1 : 0,5 %, K2 : 1 %) dan faktor II 

penambahan sorbitol (S0 : 0 %, S1 : 2 %, S2 : 4 %) pada dodol susu dan 

dilakukan pengulangan 3 kali.  Kombinasi 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 
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K2S2  : Penambahan 1% karagenan dan 4% sorbitol dari total susu 

3.5 Metode Analisis Data 

 Data uji FFA (Free Fatty Acid) dan data uji daya simpan yang diperoleh 

dianalisis dengan metode analisis variansi (ANAVA).  Apabila ada pengaruh antar 

perlakuan maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan.   

Tabel 4. ANAVA 

Sumber Variansi Db Jk Kt F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan tr-1 JkP KtP 
KtP

KtG
   

A t-1 JkP(A) KtA 
KtA

KtG
   

B r-1 JkP(B) KtB 
KtB

KtG
   

AB (t-1)(r-1) JkP(AB) KtAB 
KtAB

KtG
   

Galat tr(s-1) JkG KtG    

Total N-1 JkT         

Selanjutnya apabila terdapat pengaruh nyata atau sangat nyata pada 

penelitian ini, maka dilakukan uji lanjutan yaitu dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

D = R x√
2KTG

r
 

Keterangan : 

D = nilai Duncan 

R = Nilai Tabel Duncan 

KTG = kuadrat tengah galat 
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3.6 Pelaksanaan 

3.6.1 Persiapan 

 Persiapan penelitian diawali dengan pembuatan formulasi dodol susu 

untuk penelitian.  Setelah itu dilakukan pengecekan alat yang akan digunakan, 

kemudian pembelian bahan baku yang akan digunakan dalam penelitian.  Bahan 

baku yang digunakan dipilih berdasarkan kualitasnya yang memenuhi syarat 

sebagai bahan baku pembuat dodol susu.  Alat yang digunakan dalam pembuatan 

dodol susu harus bersih dan steril sehingga alat yang digunakan dicuci bersih 

kemudian disterilkan menggunakan alkohol 70 % kecuali timbangan dan kompor 

cukup di lap bersih saja.  Tempat pembuatan dodol susu juga dibersihkan dan 

disterilkan menggunakan alkohol 70 %.  Tujuan pensterilan yaitu untuk 

membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang ada disekitar area 

pembuatan dodol susu sehingga didapatkan produk dodol susu yang aman dan 

higienis. 

3.6.2  Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian diawali dengan pembuatan dodol susu.  Resep 

dodol yang digunakan di dalam penelitian berasal dari modifikasi (Manab, 2007) 

(Lestari, 2013) yaitu susu 1,2 liter, gula 166 gram, tepung beras ketan 60 gram.  

Komponen bahan lebih jelasnya terdapat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Formulasi Bahan Pembuatan Dodol Susu 

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 dengan cara yang dilakukan oleh Lestari 

(2013) dengan modifikasi sebagai berikut : 

1. Susu segar sebanyak 1,2 liter dipasteurisasi dengan suhu 62 ºC selama 

30 menit yang kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu 0,4 liter 

digunakan untuk pengenceran tepung dan perlakuan(adonan I)  dan 0,8 

liter ditambahkkan gula 166 gr (adonan II). 

2. Adonan I dicampur dengan adonan II (adonan campuran), lalu adonan 

dipanaskan sampai suhu ± 90ºC selama 1,5 jam hingga kalis dan 

menjadi adonan dodol susu. 

3. Adonan dodol susu yang sudah kalis dituang ke dalam loyang dan 

didinginkan 1 – 2 jam. 

4. Dodol susu yang sudah dingin kemudian dipotong-potong dan 

dibungkus dengan kertas roti,  

5. Dodol susu yang sudah di kemas siap untuk di uji FFA dan di uji daya 

simpan. 
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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 %l 

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 FFA  Uji daya simpan 

Ditambahkan 
Ditambahkan 
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3.6.3 Tahap Pengambilan Data 

 Pengambilan data penelitian uji daya simpan dilakukan pada hari ke 0, 5, 

10, dan 15.  Panelis yang digunakan adalah panelis tidak terlatih sebanyak 15 

orang.  Para panelis mencicipi setiap sampel dan mengisi kuesioner.  Uji kimia 

yang dilakukan yaitu uji FFA (Free Fatty Acid) pada dodol susu menggunakan 

metode alkalimetri.  Data dari uji FFA (Free Fatty Acid) dan uji daya simpan 

dodol susu dihitung menggunakan  rumus dan ditabulasi dengan tabel yang sesuai 

dengan variabel yang dianalisa. 

3.7 Jadwal Kegiatan 

Tabel 6. 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       

 


