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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratarium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian 

berlangsung pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu pisau, talenan, baskom, 

blender merk Philips, panci, kompor termometer, saringan, penggiling mie merk 

Atlas, loyang, gelas ukur merk Iwaki pyrex, kain saring, botol warna. 

Alat analisa fisikokimia mie basah timbangan analitik merk Pioner ohaus, 

cawan porselen, oven, desikator merk Glaswerk Wertheum 6132, Erlenmeyer 100 

ml merk Iwaki pyrex,  pendingin balik, kertas saring, pH universal, mortar, martil, 

labu kjedhal, pemanas listrik, destilator, soxhlet, reflux, labu lemak, tanur, statis, 

pipet ukur, api Bunsen, penggaris, colour reader C-14 merk Konica minolta. 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu sawi yang 

diperoleh dari pasar landungsari dengan keadaan daun yang masih segar dan 

memiliki umur panen daun yang cukup tua dan hijau, kelor yang diperoleh dari 

komplek Perumahan Bukit Cemara Tujuh (BCT) dengan umur panen daun yang 

cukup tua dengan warna hijau segar dan dipetik dari bagian tengah batang pohon, 

aluminium foil, air, tepung terigu cakra, telur, garam, minyak berasal dari pasar 

tradisional. 

Bahan Analisa : H2SO4 0,3 N, H2SO4 15%, NaOH, NaOH 40%, alkohol 95%, 
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selenium,  aquades,  Zn,  H3BO3,  phenolptalin  blue  dan  merah  1%,  HCl  3%, luff 

schrooll, KI 15%, tiosulfat 0,1N, indikator amilum 1% yang didapat dari 

laboratarium Ilmu dan Teknologi Pangan. 

3.3 Metode Penelitian  

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kualitas mie basah dengan 

berbagai jenis dan konsentrasi pewarna hijau alami menggunakan desain neasted 

(tersarang) 2 faktor. Faktor I yaitu jenis pewarna (sawi dan daun kelor) dan faktor 

II konsentrasi pewarna (10%, 15%, 20% dan 25%) serta adanya 1 kontrol yakni 

tanpa adanya penambahan pewarna alami, sehingga diperoleh 9 kombinasi. Setiap 

kombinasi perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. 

a. Faktor I: perbedaan sumber ekstrak pewarna alami hijau (H) 

H1 : Daun Kelor 

H2 : Daun Sawi 

b. Faktor II: konsentrasi pewarna (P) (v/b) 

P0 : 0% (Kontrol) 

P1 : 10% 

P2 : 15% 

P3 : 20% 

P4 : 25% 

Tabel 1. Matriks Komsbinasi Perlakuan 

H1 H2 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

H1P1 H1P2 H1P3 H1P4 H2P1 H2P2 H2P3 H2P4 

 

Keterangan : 

H1P1 : Kombinasi sumber ekstrak pewarna alami hijau daun kelor dengan 

konsentrasi pewarna 10% 
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H1P2 : Kombinasi sumber ekstrak pewarna alami hijau daun kelor dengan 

konsentrasi pewarna 15% 

H1P3 : Kombinasi sumber ekstrak pewarna alami hijau daun kelor dengan 

konsentrasi pewarna 20% 

H1P4 : Kombinasi sumber ekstrak pewarna alami hijau daun kelor dengan 

konsentrasi pewarna 25% 

H2P1 : Kombinasi sumber ekstrak pewarna alami hijau daun sawi dengan 

konsentrasi pewarna 10% 

H2P2 : Kombinasi sumber ekstrak pewarna alami hijau daun sawi dengan 

konsentrasi pewarna 15% 

H2P3 : Kombinasi sumber ekstrak pewarna alami hijau daun sawi dengan 

konsentrasi pewarna 20% 

H2P4 : Kombinasi sumber ekstrak pewarna alami hijau daun sawi dengan 

konsentrasi pewarna 25% 

Parameter pengamatan dilakukan dengan menganalisa pada mie basah 

meliputi karakter kimia (kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar 

serat, klorofil), karakter fisik (daya elastisitas dan warna) dan organoleptik (uji 

hedonik warna, tekstur, aroma, rasa, dan kenampakan) dan penentuan perlakuan 

terbaik dilakukan dengan uji efektivitas (De Garmo dkk, 1984). 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yang pertama proses ekstraksi 

pewarna hijau yang diambil dari daun sawi dan daun kelor. Tahapan yang kedua 

adalah tahapan proses pembuatan mie basah. kemudian dilanjutkan dengan 

pengujian kualitas mie basah yang meliputi uji kimia, uji fisik serta uji organoleptik. 
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3.4.1 Proses Ekstraksi Pewarna Hijau dari Daun Sawi dan Daun Kelor 

Proses ekstraksi pewarna hijau dari daun sawi dan daun kelor mengikuti 

metode Sudjadi (1988) dengan modifikasi. Bahan baku jenis pewarna (daun sawi 

dan daun kelor yang masih segar) dipotong menjadi bagian lebih kecil sebanyak 

300g. Kemudian dibersihkan untuk dipisahkan dari kotorannya. Setelah bersih daun 

sawi hijau dan daun kelor diblanching dengan menggunakan metode blanching uap 

pada air mendidih ± 1 menit guna untuk mempertahankan kandungan klorofil serta 

tidak terjadinya proses oksidasi. Setelah itu daun pewarna diblender untuk 

memperoleh bubur daun pewarna dengan penambahan air sebanyak 100 ml. Bubur 

diperas guna memisahkan antara substrat dan juga filtrat, lalu disaring dengan 

menggunakan kain saring untuk memperoleh filtrat pewarna hijau dari daun 

pewarna. Kemudian disimpan kedalam botol kaca yang dilapisi dengan aluminium 

foil agar tidak terkena oksidasi cahaya. 

3.4.2 Proses Pembuatan Mie Basah  

Proses pembuatan mie basah mengikuti metode Kruger dan Matsuo (1996) 

dengan modifikasi. Formulasi pembuatan mie basah dapat dilihat pada Tabel 5 

dibawah ini.  

Tabel 2. Komposisi Mie Basah dengan Jenis dan Konsentrasi Pewarna Hijau Alami 

Bahan Konsentrasi Penambahan Pewarna Alami 

10% 15% 20% 25% 

Tepung 

Terigu (g) 

80 80 80 80 

Telur (g) 20 20 20 20 

Garam (g) 1 1 1 1 

   

Timbang bahan-bahan (tepung terigu, telur, garam, pewarna hijau daun sawi 

dan kelor) sesuai dengan formulasi yang dibutuhkan. Bentuk adonan mie dengan 

mencampurkan semua bahan yang akan digunakan. Setelah bahan tercampur semua 
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kemudian di aduk hingga adonan menjadi kalis. Setelah kalis adonan dibiarkan 

selama 30 menit. Setelah adonan didiamkan selanjutnya membentuk adonan 

menjadi beberapa lembaran mie. Setelah terbentuk lembaran mie basah selanjutnya 

dilakukan pembentukan mie basah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 

Selanjutnya mie basah yang telah dibentuk, direbus denan air mendidih selama ± 3 

menit, selanjutnya mie basah yang telah matang didiamkan untuk dilakukan 

pengujian sesuai dengan pengujian yang diinginkan. 

3.4.3 Analisa Kadar Air (Soedarmadji, 2007) 

1) Menimbang sampel 1-2 gram dalam cawan porselen yang sudah diketahui 

bobotnya. 

2) Mengeringkan dalam oven pada suhu 100-105oC selam 3-5 jam. 

3) Mendinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. panaskan 

dalam oven lagi selama 2 jam dan didinginkan lagi dalam desikator lalu 

ditimbang (Perlakuan ini diulangi sampai taercapai berat konstan yakni selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,02 gram).  

4) Menghitung kadar air dengan rumus : 

Kadar air (%) = (berat bahan + cawan) – berat akhir / berat bahan x 100%. 

3.4.4 Analisa Kadar Protein (AOAC, 1995) 

1) Menghaluskan sampel sebanyak 0,2 gram. 

2) Masukkan kedalam labu Kjedahl. 

3) Menambahkan 1 gram selenium dan 5 ml H2SO4 

4) Memanaskan sampel pada pemanas listrik sampai cairan menjadi jernih. 

5) Mendinginkan sampel kemudian ditambahkan 75 ml aquades dan 1 g Zn serta 

larutan NaOH sampai cairan bersifat basa. 
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6) Memasang labu kjedahl pada alat destilasi, dan dipanaskan sampai ammonia 

menguap semua. 

7) Kemudian hasil distilat ditampung dalam Erlenmeyer berisi 100 ml H3BO3, 

yang sudah diberi campuran phenolptalin blue dan merah 1% beberapa tetes 

sampai dengan hasil destilasi tidak bersifat basa. 

8) Menghitung kadar protein dengan rumus : 

Kadar N Total (%) = ml HCl x N HCl x 14,08 x 100% 

%N=
ml HCl x  N HCl x 14,08 x 100%

berat sampel x 1000
x100% 

Kadar Protein = Kadar N Total (%) x 6,25 

3.4.5 Analisa Kadar Lemak Metode Soxhlet (AOAC, 1995) 

1) Mengeringkan labu lemak yang akan digunakan pada oven dengan suhu 100-

110ºC. 

2) Mendinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang. 

3) Sampel ditimbang sebanyak 5 g dan memasukkan ke dalam alat ekstraksi 

(Soxhlet), yang telah berisi pelarut heksana. 

4) Melakukan reflux selama 5 jam. 

5) Melakukan destilasi terhadap pelarut yang ada di dalam labu lemak. 

6) Memanaskan hasil ekstraksi lemak yang ada didalam labu lemak dengan oven 

pada suhu 100ºC hingga beratnya konstan. 

7) Mendinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang. 

8) Menghitung kadar lemak dengan rumus : 

Kadar Lemak (%)=
berat akhir-berat botol kosong x 100

berat bahan
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3.4.6 Analisa Kadar Abu (AOAC, 1995) 

1) Memanaskan cawan dalam tanur bersuhu 400-600ºC 

2) Mendinginkan dalam desikator. 

3) Menimbang bahan sebanyak 3-5 g dan dimasukkan kedalam cawan porselin. 

4) Dipanaskan diatas api Bunsen sampai tidak berasap. 

5) Melakukan pemanasan dengan tanur pada suhu 400-600ºC selama 4-6 jam atau 

sampai terbentuk abu berwarna putih. 

6) Mendinginkan sampel dengan desikator dan selanjutnya ditimbang. 

7) Menghitung kadar abu dengan rumus : 

Kadar Abu (%)=
berat akhir-berat cawan kosong

Berat bahan awal
 x 100% 

3.4.7 Analisa Antioksidan Metode DPPH (Hidayah, 2013) 

a. Pembuatan Larutan DPPH 0,25 mM 

1) Menghitung kebutuhan serbuk DPPH dengan rumus : 

Konsentrasi = 
massa (mg)

Mr x Volume (L)
 

2) Melarutkan serbuk DPPH dengan etanol 98% pada labu ukur 50 mL 

hingga batas tera, dan menghomogenkannya. 

3) Menyimpan larutan DPPH pada kondisi gelap dan tertutup rapat pada 

kondisi dingin, serta sesegera mungkin untuk digunakan 

4) Membuat blanko dengan mencampurkan 1 ml larutan DPPH dan 4 ml etanol. 

b. Ekstraksi Bahan Aktif 

1) Menghaluskan sampel dengan mortar dan martil. 

2) Menimbang sampel sebanyak 1 g ke dalam tube centrifuge. 

3) Menambahkan larutan etanol 98% sebanyak 9 ml. 
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4) Melakukan sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. 

5) Memisahkan supernatan untuk uji aktivitas antioksidan. 

c. Analisis Aktivitas Antioksidan 

1) Mengambil supernatan sebanyak 4 ml ke dalam tabung reaksi. 

2) Menambahkan 1 ml larutan DPPH 0,25 mM dan menghomogenkannya. 

3) Menutup mulut tabung dengan plastic wrap, dan badan tabung dengan 

pelapis gelap. 

4) Menyimpan sampel pada kondisi gelap selama 30 menit (larutan DPPH radikal 

akan berubah warna dari ungu menjadi kuning pucat). 

5) Mengukur absorbansi larutan sampel dengan spektofotometer UV pada 

panjang gelombang 517 nm (As). 

6) Menghitung inhibisi dengan rumus dibawah ini : 

Aktifitas Antioksidan = 
Absorbansi blanko-Absorbansi sampel

Absorbansi blanko
 x 100% 

3.4.8 Uji Klorofil (Maulid dan Laily, 2015) 

1) Menghaluskan sampel dengan mortar dan martil. 

2) Menimbang berat sampel sebanyak 0,2 gram ke dalam tube centrifuge. 

3) Menambahkan larutan aseton 96% sebanyak 12 mL. 

4) Melakukan sentrifugasi dengan kecepatan 4000rpm selama 10 menit. 

5) Memisahkan supernatan untuk selanjutnya dilakukan uji kandungan klorofil 

6) Kandungan klorofil diukur dengan spektrometer pada λ 663 nm dan 644 nm. 

7) Klorofil total dihitung dengan rumus : 

Klorofil a (mg/L) = 1,07 x(OD 663) – 0,094 x (OD 644) 

Klorofil b (mg/L) = 1,77 x (OD 644) – 0,28 x (OD 663) 

Klorofil Total (mg/L) = 0,79 (OD 663) + 1,076 (OD 644) 
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Keterangan : OD (optical density) atau nilai absorbansi klorofil 

3.4.9 Pengujian tingkat Elastisitas (Aksan, 2000) 

Hasil pengukuran didapatkan dengan mengurangi panjang akhir mie putus 

dikurangi dengan panjang awal mie sebelum ditarik. 

3.4.10 Analisa Warna (Asyikeen dkk, 2012) 

Analisa warna dilakukan dengan menempelkan sampel pada sensor color 

reader dan menekan tombol pada alat tersebut kemudian melihat hasil analisa 

warna untuk skala L (kecerahan) a+ (kemerahan) dan b+ (kekuningan). 

3.4.11 Uji Organoleptik 

Analisis organoleptik dilakukan untuk mengetahui daya terima produk 

mie basah dengan penambahan warna hijau alami oleh konsumen melalui beberapa 

parameter. Analisis organoleptik ini menggunakan metode hedonic test. Parameter 

yang diujikan pada uji organoleptik ini meliputi aroma, rasa, tekstur dan 

kenampakan. Kisaran nilai skala hedonik berkisar 1-4 pada skala numerik untuk 

masing-masing parameter. Semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin 

tinggi pula tingkat kesukaan. Masing-masing sampel akan diberi kode yang 

berbeda, untuk menghindari terjadinya pembandingan tingkat kesukaan panelis 

antar sampel. Uji hedonik dilakukan dengan menggunakan panelis tidak terlatih 

dengan jumah minimal 30 orang.  

3.4.12 Analisis Data 

Data pengamatan analisa kimia dan fisik dianalisis menggunakan Sidik 

Ragam atau ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf 5% untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan. Apabila hasil analisa menunjukkan pengaruh nyata, maka 

dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) untuk mengetahui 
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perbedaan antar perlakuan. Penentuan perlakuan yang paling baik dengan 

menggunakan metode indeks efektivitas (effectiveness index). Penentuan perlakuan 

terbaik berdasarkan metode indeks efektivitas (NE) dan nilai produk (NP) yang 

selanjutnya nilai produk pada setiap parameter dijumlah untuk mendapatkan 

perlakuan terbaik. Hasil dari perlakuan terbaik akan dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol dengan metode uji t (T test) untuk mengetahui perbedaan dari 

perlakuan terbaik dengan kontrol. 
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Gambar 1. Ekstraksi klorofil daun sawi dan daun kelor (Modifikasi Sudjadi, 1988) 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Mie Basah (Modifikasi Kruger dan Matsuo, 

1996) 
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