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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dan 

kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

praeksperimen (pre experimental design).   

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group 

pretest posttest design. Rancangan penelitian ini menggunakan 3 perlakuan yaitu 

komposisi sari buah mengkudu dengan tepung ketan putih yang terdiri dari 3 

kategori yaitu (75% : 25%), (50% : 50%), (25% : 75%) dan masing-masing 

diulang 9  kali ulangan. Skema rancangan penelitian ini disajikan pada Gambar 

3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Rancangan One Group Pretest Posttest Design 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Lokasi Penelitian 

           Pembuatan dodol mengkudu dilakukan di Laboratorium Biologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. Uji kadar air dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi Universitas Muhammadiyah Malang. Uji kadar gula reduksi dilakukan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2.2  Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan 27 

Agustus 2018. 

 

3.3 Populasi, Sampel, Sampel Size dan Teknik Sampling 

3.3.1  Populasi 

          Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dodol yang 

terbuat dari komposisi sari buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) dan tepung 

ketan putih.  

 

3.3.2    Sampel 

 Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian 

dodol buah mengkudu yang terbuat dari komposisi sari buah mengkudu dan 

tepung ketan putih.  
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3.3.3  Sampel Size 

         Menurut Kurniawati (2016) besar sampel dalam penelitian ditentukan 

berdasarkan rumus yang disajikan dalam Gambar 3.2 berikut: 

  

 

 

 

 

 

                   Gambar 3.2 Besar sampel penelitian 

 

3.3.4  Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2015). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1  Jenis Variabel Penelitian 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

            Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah komposisi sari 

buah mengkudu dengan tepung ketan putih yang terdiri dari 3 perlakuan yaitu 

75% : 25%, 50% : 50%, dan 25% : 75%. 

 

 

 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(3-1) (r-1)c 15 

 2 (r-1) ≥ 15 

 2r-2 ≥ 15 

    r ≥ 
15+2

2
 

    r ≥ 8,5 (ulangan yang digunakan adalah 9 kali) 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 

n = t.r 

   = 3.9 

   = 27 

Dimana : 

n = jumlah sampel penelitian 

t = treatment (jumlah perlakuan) 

r = replika (jumlah ulangan) 
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3.4.1.2  Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar air, kadar gula reduksi 

dan sifat organoleptik (warna, rasa, aroma dan tekstur) dodol Mengkudu. 

 

3.4.1.3  Variabel Kontrol 

             Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah kematangan buah mengkudu, 

lama pemasakan dan suhu pemasakan. 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Komposisi adalah susunan bahan makanan yang ada pada adonan dodol. 

Komposisi dalam penelitian ini adalah sari buah mengkudu dan tepung 

ketan putih (75% : 25%), (50% : 50%), dan (25% : 75%)  

2. Kualitas dodol adalah baik buruknya dodol mengkudu yang dilihat dari 

kadar air, kadar gula reduksi dan sifat organoleptik (warna, rasa, aroma, dan 

tekstur). 

3. Lama pemasakan adalah banyaknya waktu yang diperlukan dalam 

pengolahan dan pembuatan dodol yaitu 2-3 jam. 

4. Suhu pemasakan adalah suhu yang dibutuhkan dalam proses pengadukan 

dodol bertujuan untuk mencegah dodol tidak gosong yaitu 80 ˚C-90 ˚C. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1  Persiapan Penelitian 

a. Alat-alat untuk pembuatan dodol buah mengkudu adalah:                        

1. Kompor gas  (1 buah) 

2. Timbangan kue  (1 buah) 

3. Timbangan analitik  ( 1 buah) 

4. Wajan   (2 buah) 

5. Pengaduk kayu  (4 buah) 

6. Blender   (1 buah) 

7. Pisau   (1 buah) 

8. Sendok   (3 buah) 

9. Gelas ukur   (1 buah) 

10. Sendok sepet   (1 buah) 

11. Parutan kelapa   (1 buah) 

12. Gunting    (1 buah) 

13. Saringan teh  (1 buah) 

14. Baskom   (1 buah) 

15. Wadah dodol   (27 buah) 

16. Kamera    (1 buah) 

17. Piring    (1 buah) 
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b. Bahan pembuatan dodol buah mengkudu semua perlakuan adalah: 

1. Buah mengkudu  (13. 500 gram) 

2. Tepung ketan putih (13.500 gram) 

3. Gula pasir  (10.800 gram) 

4. Santan kelapa  (4.050 ml) 

5. Tepung beras  (540 gram) 

6. Gula merah  (1.350 gram) 

7. Garam   (270 gram) 

8. Air    (2.700 ml) 

9. Vanili   (27 gram) 

10. Kertas minyak  (27 buah) 

11. Plastik   (5 buah) 
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3.5.2  Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

1. Skema Pembuatan dodol sari buah mengkudu dipaparkan pada 

Gambar 3.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Skema Pembuatan Dodol Buah Mengkudu  

Menghancurkan daging mengkudu dengan blender kemudian disaring untuk 

mendapatkan mengkudu yang halus 

Penimbangan sari buah mengkudu (Sesuai Perlakuan) 

Pemisahan daging dan biji 

Pengupasan 

Penyortiran 

Pencucian 

Santan kelapa (200 ml) + 

garam (10 g) + vanili (1 g)  

+ gula pasir (400 gram 

setiap perlakuan + gula 

merah (50 g) kemudian 

dimasak sampai keluar 

minyak 

Pencampuran 

Penambahan sari buah mengkudu dan tepung ketan 

putih: 

A1 = (75% : 25%) 

A2 = (50% : 50%) 

A3 = (25% : 75%) 

 

Pemanasan dan Pengadukan (sampai matang) 

Analisa Kimia: Kadar Air dan Kadar gula reduksi 

Uji Organoleptik: Warna, rasa, aroma dan tekstur 

Dodol Mengkudu 

Mengkudu (Morinda citrifolia) 
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2. Pembuatan dodol mengkudu (Morinda citrifolia) 

Proses pembuatan dodol buah mengkudu adalah sebagai berikut: 

a. Mensortasi buah mengkudu kemudian mencuci dengan air yang 

mengalir. 

b. Mengupas kulit buah mengkudu. 

c. Memisahkan daging dengan biji mengkudu. 

d. Menghancurkan mengkudu menggunakan blender. 

e. Menyaring mengkudu yang sudah dihaluskan, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan daging mengkudu yang halus. 

f. Menyiapkan santan kelapa (200 ml) + garam (10 g) + vanili (1 g) + gula 

pasir (40% setiap perlakuan), gula merah (50 g), kemudian dimasak 

sampai keluar minyak di dalam wajan. 

g. Memasukkan mengkudu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan (75%, 

50%, dan 25%), menambahkan berbagai konsentrasi tepung ketan putih 

(25%, 50% dan 75%) diaduk secara perlahan-lahan sampai adonan 

matang, kental dan khalis, kemudian didinginkan dan ratkan di dalam 

wadah. 

 

3. Tahap Pengumpulan Data  

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mencatat hasil analisis kadar 

kadar air, kadar gula reduksi dan organoleptik, kemudian data tersebuat 

dimasukkan dalam tabel berikut ini: 
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a. Analisa Kadar Air  

Analisa kadar air dianalisa menggunakan metode gravimetri (SNI 01-2891-

1992). Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:  

1. Mengeringkan cawan alumunium dengan oven pada suhu 130 ˚C selama 15 

menit, kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 menit. 

2. Menimbang sampel 1-2 gram ke dalam sebuah cawan alumunium yang sudah 

diketahui bobotnya (cawan harus dikeringkan terlebih dahulu dalam oven 

sebelum digunakan untuk penimbangan), kemudian keringkan dengan oven 

pada suhu 105 ˚C selama 3 jam dan didinginkan dalam desikator, 

3. Menimbang sampai diperoleh bobot yang konstan (≤0,0005 g).  

4. Kadar air (dalam g/100 g bahan) dihitung dengan rumus berikut: 

Kadar air (g/100 g bahan) = 
W−(Wˡ−W²)

W
 x 100 

dimana:  

W  = Bobot sampel awal (g) 

W1 = Bobot sampel dan cawan setelah dikeringkan (g) 

W2 = Bobot cawan kosong (g) 

5. Data yang diperoleh ditabulasikan menggunakan tabel pengamatan (Lampiran 

1). 
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b. Analisa Kadar Gula Reduksi 

Analisa kadar gula reduksi di analisa secara spektrofotometri, metode 

Nelson Somogyi (Tim Laboratorium Kimia UMM, 2009). Adapun cara kerjanya 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika sampel berwujud padat, menghaluskan bahan dengan penumbuk 

porselen, kemudian menimbang bahan sebanyak 1-2 gram. Lalu melarutkan 

dalam gelas kimia hingga homogen, kemudian memasukkan filtrat ke dalam 

labu takar 25 ml. 

2. Mengambil 1 ml larutan filtrat, memasukkan ke dalam tabung reaksi, 

kemudian menambahkan 1 ml reagen Nelson somogyi dan memanaskan ke 

dalam waterbath hingga mendidih selama 20 menit. 

3. Mengambil semua tabung dan didinginkan bersama-sama dalam gelas piala 

yang berisi air dingin sehingga suhu gelas piala menjadi 25˚C. 

4. Setelah dingin menambahkan 1 ml reagen arsenomolybdat, gojok sampai 

semua endapan Cu2O larut dengan sempurna. 

5. Setelah semua endapan Cu2O larut dengan sempurna, tambahkan 7 ml air 

suling, gojok sampai homogen. 

6. Mengabsorbansi masing-masing larutan tersebut pada panjang gelombang 

540 nm. 

7. Perhitungan kadar gula reduksi: 

Gula reduksi (%) = 
Absorbansi sampel x Konsentrasi standart x 100%

Absorbansi standart x gra bahan x 1000
 

9.  Data yang diperoleh ditabulasikan menggunakan tabel pengamatan (Lampiran 

2). 
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c. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan setelah menentukan panelis yang representatif, 

yaitu yang sudah mengenal dan pernah mengkonsumsi produk dodol. Jumlah 

panelis yang digunakan adalah 20 orang yang mempunyai kepekaan (sensivitas) 

yang normal dalam arti organ-organ pembauan dan perasaan bekerja normal 

(contoh tidak sakit gigi dan tidak sariawan). Kategori panelis yang digunakan 

adalah panelis tidak terlatih yang dipiih berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, 

tingkat sosial dan pendidikan. Panel tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai 

sifat-sifat organoleptik yang sedrhana, seperti sifat kesukaan, tetapi tidak boleh 

digunakan data uji pembedaan. Untuk itu, panel tidak terlatih hanya terdiri 

dariorang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita 

(Arbi, 2009). Untuk mendapatkan kesukaan dari masing-masing perlakuan, 

dilakukan pengujian kesukaan atau uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, 

aroma dan tekstur). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Memberi penjelasan kepada penelis tentang hal yang akan diuji, cara pengujian 

dan tujuan pengujian. 

2. Mempersilahkan panelis untuk melihat warnanya, mencicipi rasa, mencium 

aromanya dan tekstur pada tiap perlakuan ulangan 1, setelah selesai ulangan 1 

dilanjutkan untuk ulangan 2 dan 3. 

3. Setelah selesai mencicipi setiap ulangan pada tiap perlakuan, panelis 

dipersilahkan berkumur dengan aqua untuk menghilangkan atau menetralisir 

rasa sebelumnya. 

4. Panelis dipersilahkan untuk mengisi angket yang telah disediakan. 
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5. Uji organoleptik menggunakan pilihan nilai dalam bentuk skala 5 dengan 

menguji warna, rasa, aroma dan tekstur. 

Keterangan : 

1 = sangat tidak suka              2 = tidak suka    

3 = netral         4 = suka    

5 = sangat suka     

6.  Data yang diperoleh ditabulasikan menggunakan tabel pengamatan (Lampiran 

3). 

 

3.6    Metode Pengumpulan Data 

3.6.1  Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasional sedangkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan tidak langsung 

karena menggunakan data uji laboratorium dan data uji organoleptik. Data yang 

diuji adalah kadar air dan kadar gula reduksi. Analisa organoleptik menggunakan 

penilaian sensori dengan cara pengisian tabel penilaian sensori kualitas dodol 

buah mengkudu oleh para panelis. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Data Kadar Air dan Kadar Gula Reduksi 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 

yaitu berupa angka atau data tingkat penilaian kualitas dodol berupa uji anava satu 

jalur. Sebelum melakukan uji anava dua jalur, maka data perlu diuji asumsi 

terlebih dahulu yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov smirnov) untuk 
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mengetahui penyebaran data berdistribusi normal atau tidak. Setelah itu 

dilanjutkan dengan uji homogenitas (Levene Test) untuk mengetahui varian 

datanya homogen. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji ini merupakan asumsi dasar pertama yang harus dipenuhi. Dimana uji 

ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

H0 : Kadar air dan kadar gula reduksi berdistribusi normal 

Ha : Kadar air dan kadar gula reduksi berdistribusi tidak normal 

2. Kritersia pengujian 

a. H0 tidak dapat ditolak, jika sig. > α 

b. H0 ditolak, jika sig. < α 

3. Mengurutkan data hasil pengamatan dari nilai yang terendah sampai nilai yang 

terbesar. 

4. Menyusun distribusi kumulatif relatif data hasil pengamatan dan diberi simbol 

Fa (X). 

5. Menghitung nilai Z dengan rumus: 

Z = 
X− µ

δ
 

Dimana µ adalah nilai rata-rata, sedangkan δ adalah nilai standar deviasi. 

6. Menghitung distribusi kumulatif teoretis (berdasarkan area kurva normal) dan 

notasikan dengan Fe (X). 
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7. Menghitung selisih antara Fa (X) dengan Fe (X). 

8. Mengambil selisih mutlak maksimum antara Fa (X) dengan (X) dan notasikan 

dengan D. 

D = Max I Fa (X) – Fe (X) | 

9. Membandingkan nilai D yang diperoleh dengan nilai Dα dari tabel nilai D 

untuk uji Kolmogorov Smirnov sampel tunggal. 

Dengan kriteria pengambilan keputusan adalah: 

a. H0 tidak dapat ditolak, jika D < Dα 

b. H0 ditolak, jika D > Dα. Tabel uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 

3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Tabel uji normalitas 

X X urut Kum Fa (X) Nilai Z Fe (X)  Fa(X) - Fe(X) 

       

 

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varian merupakan asumsi penting di dalam perhitungan 

analisis varian. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-

masing data sudah terpenuhi atau belum.  Uji homogenitas dilakukan dengan 

Levene test. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis 

H0 : Apabila nilai levene statistik < F tabel maka data dinyatakan homogen 

Ha :  Apabila nilai levene statistik > F tabel maka data dinyatakan tidak 

homogen 
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2. Menghitung statistik uji : 
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Dimana : 

N adalah jumlah observasi 

K adalah banyaknya kelompok 

𝑍𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗 − �̅�𝑖.|  

�̅�𝑖. adalah rata-rata dari kelompo ke-i 

�̅�𝑖. adalah rata-rata kelompok dari 𝑍𝑖 

�̅�.. adalah rata-rata menyeluruh (overall mean) dari 𝑍𝑖𝑗 

3. Membuat tabel, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Tabel uji homogenitas 

 Data 

Ulangan A1 A2 A3 

Rata-Rata Keseluruhan  

 

3.7.2 Uji Anava Satu Jalur 

Jika data memenuhi asumsi kenormalan dan varian datanya homogen, maka 

pengujian dapat dilanjutkan dengan analisis varian satu jalur, langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

1. Menentukan Hi 

Hi : Ada pengaruh penambahan komposisi sari buah mengkudu dengan tepung 

ketan putih terhadap kadar air, kadar gula reduksi dan sifat organoleptik dodol.  
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2. Menghitung Faktor Korelasi (FK) 

FK = (∑Xt) 2/n 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = ∑X 2 – FK 

4. Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 (∑Xp) 2/n - FK 

5. Menghitung Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT-JKP 

6. Menghitung db Perlakuan (dbp) = k-1 

7. Menghitung db Total (dbt)  =  n-1 

8. Menghitung dbGalat (dbg)  = n-k 

9. Menghitung Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP  = JKP/dbp 

10. Menghitung Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = JKG/dbg 

11. Mencari F hitung 

   F hitung = KTP/KTG 

12. Mencari F tabel  

F tabel = Fα (dbp,dbg). Tabulasi anava 1 jalur dapat dilihat pada Tabel 3.3 

berikut: 

Tabel 3.3. Tabulasi anava 1 jalur 

Sumber 

Variansi 

Jumlah 

Kuadrat 

Db KT F hitung F tabel 

Perlakuan JKP k-1 KTP KTP/KTS  

Galat JKG n-k KTG   

Total  JKT n-1    
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Keputusan: 

 Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 

 Jika F hitung < Ftabel, maka Ho diterima 

3.7.3 Uji Kruskal Wallis H 

         Uji Kruskal Wallis H digunakan untuk menguji perbedaan K sampel bebas 

jika data yang digunakan berskala ordinal. Jika data yang diperoleh berskala 

interval atau rasio, tetapi ukuran sampel kecil atau tidak berdistribusi normal, 

maka data harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi skala ordinal dengan 

me-ranking. Adapun langkah-langkah uji kruskal wallis H adalah sebagai berikut:  

1. Membuat tabulasi K sampel bebas, dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:. 

Tabel 3.4. Tabulasi kruskal wallis H 

 Peringkat Data 

Ulangan A1 A2 A3 

 

2. Jika data dalam baris bukan data ordinal maka harus membuat ranking dari 

keseluruhan pengamatan (n). 

3. Hitunglah jumlah ranking pada setiap K sampel (R). 

4. Kuadratkan jumlah ranking pada setiap K sampel (R2). 

5. Hitung nilai Kruskal Wallis H hitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑯 =
𝟏𝟐

𝑵(𝑵+𝟏)
∑

𝑹𝒊
𝟐

𝒏𝒊

𝒑
𝒊=𝟏 − 𝟑(𝑵 + 𝟏)  

6. Bandingkan nilai Kruskal Wallis H hitung dengan Chi-Square tabel df = (α, 

K-1) 

7. Pengambilan keputusan dengan kriteria: 

a. H0 tidak dapat ditolak, jika H hitung < Chi-Square tabel. 

b. H0 ditolak, jika H hitung > Chi-Square tabel. 
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3.7.4 Uji Duncan 

         Uji duncan dilakukan apabila hasil sidik ragam atau analisis varian 1 faktor 

menunjukkan berbeda nyata. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bila F hitung > F tabel 

2. Menselisihkan rerata perlakuan pembanding 

3. Mencari nilai MDRS (0,05) pada tiap-tiap selingan 

MDRS (5 %) = rp (p. dpG) x √
KTG

r
 

Keterangan: 

MDRS = Kriteria uji yaitu perbedaan antar perlakuan 

rp = Nilai yang di dapat dari tabel duncan’s 

r  = Banyaknya ulangan setiap perlakuan dengan syarat bahwa   

banyaknya ulangan tiap perlakuan sama 

4.    Membuat tabel ringkasan uji duncan. Ringkasan uji duncan (5%) dapat dilihat 

pada Tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 Ringkasan uji duncan (5%) 

Perlakuan Rata-rata Nilai MDRS Notasi 

    

 

 Apabila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 5% berarti antar perlakuan 

terdapat beda nyata dan apabila selisih tengah perlakuan lebih kecil dari MDRS 

5%, berarti perlakuan tidak terdapat beda nyata. Perbedaan perlakuan yang diikuti 

notasi huruf sama, menunjukkan tidak beda nyata., sedangkan perlakuan yang 

diikuti notasi dengan huruf yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata.  
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Jika data penyebaranya tidak normal maka dilakukan transformasi log 

(Y+1) sehingga pengujian mendekati kesalahan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Memeriksa apakah data tidak memenuhi asumsi plot sekali lagi nilai tengah

perlakuan dalam diagram tebar JK simpangan baku meningkat secara

proporsional dengan nilai tengah maka, ini memberi indikasi bahwa data

tidak memperlihatkan kehomogenan ragam.

2. Memeriksa apakah ada data yang bernilai kurang dari 10% untuk

menentukan transformasi log (Y+1), jika ada yang bernilai kurang dari 10

maka digunakan log (Y+1).

3. Memeriksa sekali lagi melalui diagram tebar apakah data transformasi telah

memperlihatkan kehomogenan. Jika terdapat lagi kehomogenan antara nilai

tengah perlakuan dan simpangan bakunya pada data transformasi, maka

nilai menunjukkan bahwa transformasi telah dilakukan dengan sukses.



 
 

 



 
 



 
 

 
 

 


