
22 

III. METODE PENELITIAN

3. 1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 

2017 sampai Oktober 2018. 

3. 2 Bahan dan Alat 

3. 2. 1 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah mangga arumanis, manga 

manalagi dan mangga golek diperoleh dari daerah Probolinggo. Bahan pembuatan 

dodol adalah gula, tepung ketan, susu, minyak kelapa, garam. Bahan yang 

digunakan untuk analisa adalah aquades, NaOH, H2SO4, asam borat, katalisator, 

pelarut PE, larutan K2SO4 dan kertas saring Whatman. 

3. 2. 2 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah pisau, timbangan merk 

Camry, talenan, panci, kompor, cabinet dryer, blender merk nasional, ayakan, 

wajan teflon, spatula kayu, stopwatch, thermometer, oven, sarung tangan, tanur 

merk Nabertherm LT3, cawan porselen, labu lemak, beaker glass merk Iwaki 

Pyrex, erlenmeyer 500ml merk Iwaki Pyrex, gelas ukur merk Duran, corong kaca, 

bola hisap, pipet tetes, buret, statif, hot plate, mortal martil, soxhlet, buret merk 

Emil England ML, TA-XT plus Texture Analyzer, desikator merk Duran, lemari 

asam Fume Hood, timbangan analitik merk Pioneer Ohaus PA413. 

3. 3 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembuatan 

tepung biji mangga dari mangga varietas arumanis, manalagi dan golek. Tepung
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 biji mangga akan diaplikasikan pada dodol. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimental dengan desain bersarang (nested) dan terdiri dari 2 

faktor. Faktor I terdiri dari 3 level dan faktor II terdiri dari 3 level sehingga 

diperoleh 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali pengulangan. Faktor-faktor yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  varietas mangga (M) dan proporsi tepung 

biji mangga (P). 

Faktor I varietas mangga :  

M1 : Mangga manalagi 

M2 : Mangga arumanis 

M3 : Mangga golek 

Faktor II proporsi penambahan tepung biji mangga pada dodol : 

P1 : Tepung biji mangga 4% 

P2 : Tepung biji mangga 6%  

P3 : Tepung biji mangga 8%  

Tabel 8. Tabel Perlakuan 

Varietas Mangga Proporsi Tepung Biji Mangga 

P1 P2 P3 

M1 (manalagi) M1P1 M1P2 M1P3 

M2 (arumanis) 

M3 (golek) 

M2P1 

M3P1 

M2P2 

M3P2 

M2P3 

M3P3 

Sehingga diperoleh proporsi perlakuan yaitu : 

M1P1 : Tepung biji mangga manalagi 4% 

M1P2 : Tepung biji mangga manalagi 6%  

M1P3 : Tepung biji mangga manalagi 8% 

M2P1 : Tepung biji mangga arumanis 4% 

M2P2 : Tepung biji mangga arumanis 6%  

M2P3 : Tepung biji mangga arumanis 8%  
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M3P1 : Tepung biji mangga golek 4% 

M3P2 : Tepung biji mangga golek 6% 

M3P3 : Tepung biji mangga golek 8% 

Tabel 9. Komposisi Dodol Tepung Biji Mangga  

Perlakuan Tepung Biji 

Mangga 

(%) 

Gula 

(%) 

Tepung 

Beras 

(%) 

Tepung 

Ketan (%) 

Susu 

(%) 

Minyak 

(%) 

M1P1 4 17,40 10,80 10,80 44,60 11,90 

M1P2 6 17,00 10,60 10,60 43,70 11,70 

M1P3 8 16,40 10,40 10,40 42,80 11,40 

M2P1 4 17,40 10,80 10,80 44,60 11,90 

M2P2 6 17,00 10,60 10,60 43,70 11,70 

M2P3 8 16,40 10,40 10,40 42,80 11,40 

M3P1 4 17,40 10,80 10,80 44,60 11,90 

M3P2 6 17,00 10,60 10,60 43,70 11,70 

M3P3 8 16,40 10,40 10,40 42,80 11,40 

Kontrol 0 18,10 11,30 11,30 46,70 12,50 

 

3. 4 Pelaksanaan Penelitian 

3. 4. 1 Pembuatan Tepung Biji Mangga 

1. Pelok mangga manalagi, mangga arumanis dan mangga golek Dipersiapkan. 

2. Pelok mangga manalagi, mangga arumanis dan mangga golek Dicuci 

3. Pelok mangga manalagi, mangga arumanis dan mangga Golek direbus pada 

air mendidih selama 30 menit. 

4. Pelok dikupas dan diambil biji mangga manalagi, mangga arumanis dan 

golek.. 

5. Biji mangga manalagi, mangga arumanis dan mangga golek dibersihkan 

dari kotoran. 

6. Biji mangga manalagi, mangga arumanis dan mangga golek direbus pada air 

mendidih selama 30 menit. 
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7. Biji mangga manalagi, mangga arumanis dan mangga golek dipotong agar 

ukuran menjadi kecil. 

8. Dikeringkan dengan menggunakan kabinet dryer pada suhu 60
o
C selama 24 

jam. 

9. Biji mangga manalagi, mangga arumanis dan mangga golek digiling dan 

diayak dengan ukuran 60 mesh. 

                                                                                                                                                                                                                      

  



26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Biji Mangga   

Biji Mangga 

Pencucian 

Pembersihan 

Perebusan dengan air mendidih. T: 30 menit 

Pengeringan 

Tepung biji mangga 

Pemotongan 

Penghancuran 
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3. 4. 2 Pembuatan Dodol 

1. Gula pasir dicairkan dengan susu dan dipanaskan dengan api kecil selama 

waktu 15 menit. 

2. Tepung ketan, tepung beras dan tepung biji mangga dicampurkan ke dalam 

gula yang sudah cair dengan susu yang dipanaskan. 

3. Pengadukan terus menerus secara merata hingga adonan kalis dengan 

menggunakan api sedang agar tidak gosong. 

4. Pengadukan dihentikan bila adonan diambil dan diletakkan atau 

dipindahkan maka bentuknya tidak berubah. 

5. Adonan tidak melekat ditangan dan bila ditekan dengan jari terdapat bekas 

berupa lubang yang tidak berubah. 

6. Dodol didinginkan selama kurang lebih 4 jam hingga suhu dodol menjadi 

normal. 

7. Dodol dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 

8. Penyimpanan dodol pada kemasan didalam suhu ruang.  
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Dodol   

Pemanasan T: 40° C t: 5 menit 

Analisa  

1. Kadar air 

2. Kadar abu 

3. Kadar lemak 

4. Kadar protein 

5. Kadar karbohidrat 

6. Rendemen 

7. Uji TPC 

8. Uji tekstur 

9. Uji organoleptik 

a) Aroma  

b) Rasa 

c) Warna 

d) Tekstur 

e) Kenampakan 

Tepung biji mangga (*) 

Dodol 

Pengadukan 

Pencampuran bahan 

Pengadukan T= 80° C 

Pendinginan 

Pemotongan 

Gula 40 gr, tepung beras 

25 gr dan tepung ketan 25 

gr. 

Susu 103 gr 

Minyak 27,6 gr 
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3. 5 Prosedur Analisis 

3. 5. 1 Perhitungan Rendemen (AOAC, 2005) 

Rendemen diperoleh dari perbandingan berat antara berat tepung biji 

mangga yang dihasilkan dengan berat bahan segar (buah manga segar). Besarnya 

rendemen dapat diperoleh dengan rumus : 

               
                               

                 
        

3. 5. 2 Penentuan Kadar Air (AOAC, 2005) 

Analisis kadar air dilakukan dengan penguapan menggunakan oven. 

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengeringkan cawan porselen pada suhu 

102-105° C selama 30 menit. Cawan tersebut diletakkan dalam desikator kurang 

lebih 30 menit hingga dingin kemudian ditimbang. Sampel ditimbang sebanyak 1-

2 gram lalu dihomogenkan. Sampel yang telah dihomogenkan dimasukkan ke 

dalam cawan porselen. Cawan porselen beserta sampel didalammnya dimasukkan 

kedalam oven dengan suhu 102-105° C selama 6 jam. Setelah 6 jam cawan 

tersebut dimasukkan ke dalam desikator hingga dingin kemudian ditimbang 

bobotnya. Perhitungan kadar air: 

          ( )   
     

     
        

Keterangan: A = Berat cawan porselen kosong (gram) 

B = Berat cawan porselen dengan sampel (gram) sebelum dioven 

C = Berat cawan porselen dengan sampel (gram) setelah dioven 

3. 5. 3 Penentuan Kadar Abu (AOAC, 2005) 

Analisis kadar abu dilakukan menggunakan metode oven. Prinsipnya 

adalah pembakaran atau pengabuan bahan-bahan organik yang diuraikan menjadi 

air (H2O) dan karbondioksida (CO2) tetapi zat anorganik tidak terbakar. Zat 
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anorganik ini disebut abu. Prosedur analisis kadar abu sebagai berikut: cawan 

yang akan digunakan dioven terlebih dahulu selama 30 menit pada suhu 100-105º 

C, kemudian didinginkan dalam desikator untuk menghilangkan uap air dan 

ditimbang (A). Sampel ditimbang sebanyak 2 g dalam cawan yang sudah 

dikeringkan (B) kemudian dibakar di atas nyala pembakar sampai tidak berasap 

dan dilanjutkan dengan pengabuan di dalam tanur bersuhu 550-600º C sampai 

pengabuan sempurna. Sampel yang sudah diabukan didinginkan dalam desikator 

dan ditimbang (C). Tahap pembakaran dalam tanur diulangi sampai didapat bobot 

yang konstan. Kadar abu dihitung dengan rumus: 

          ( )   
     

     
        

Keterangan : A = berat cawan kosong dinyatakan dalam gram 

B = berat cawan + sampel awal dinyatakan dalam gram 

C = berat cawan + sampel kering dinyatakan dalam gram 

3. 5. 4 Penentuan Kadar Lemak (AOAC, 2005) 

Analisis kadar lemak dilakukan dengan metode sokhlet. Prinsipnya 

adalah lemak yang terdapat dalam sampel diekstrak dengan menggunakan pelarut 

lemak non polar. 

Prosedur analisis kadar lemak sebagai berikut: labu lemak yang akan 

digunakan dioven selama 30 menit pada suhu 100-105ºC, kemudian didinginkan 

dalam desikator untuk menghilangkan uap air dan ditimbang (A). Sampel 

ditimbang sebanyak 2 gram (B) lalu dibungkus dengan kertas saring, ditutup 

dengan kapas bebas lemak dan dimasukkan ke dalam alat ekstraksi sokhlet yang 

telah dihubungkan dengan labu lemak yang telah dioven dan diketahui bobotnya. 

Pelarut heksan atau pelarut lemak lain dituangkan sampai sampel terendam dan 
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dilakukan refluks atau ektraksi lemak selama 5-6 jam atau sampai palarut lemak 

yang turun ke labu lemak berwarna jernih. Pelarut lemak yang telah digunakan, 

disuling dan ditampung setelah itu ekstrak lemak yang ada dalam labu lemak 

dikeringkan dalam oven bersuhu 100- 105 ºC selama 1 jam, lalu labu lemak 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang (C). Tahap pengeringan labu lemak 

diulangi sampai diperoleh bobot yang konstan. Kadar lemak dihitung dengan 

rumus: 

            ( )   
     

 
        

Keterangan : A = berat labu alas bulat kosong dinyatakan dalam gram 

B = berat sampel dinyatakan dalam gram 

C = berat labu alas bulat dan lemak hasil ekstraksi dalam gram 

3. 5. 5 Penentuan Kadar Protein (AOAC, 2005) 

Analisis kadar protein dilakukan dengan metode kjeldahl. Prinsipnya 

adalah oksidasi bahan berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia oleh asam 

sulfat, selanjutnya amonia bereaksi dengan kelebihan asam membentuk amonium 

sulfat. Amonium sulfat yang terbentuk diuraikan dan larutan dijadikan basa 

dengan NaOH. Amonia yang diuapkan akan diikat dengan asam borat. Nitrogen 

yang terkandung dalam larutan ditentukan jumlahnya dengan titrasi menggunakan 

larutan baku asam. 

Prosedur analisis kadar protein sebagai berikut: sampel ditimbang 

sebanyak 0,1-0,5 g, dimasukkan ke dalam labu kjeldahl 100 ml, ditambahkan 

dengan 1/4 buah tablet kjeltab, kemudian didekstruksi (pemanasan dalam keadaan 

mendidih) sampai larutan menjadi hijau jernih dan SO2 hilang. Larutan dibiarkan 

dingin dan dipindahkan ke labu 50 ml dan diencerkan dengan akuades sampai 
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tanda tera, dimasukkan ke dalam alat destilasi, ditambahkan dengan 5-10 ml 

NaOH 30-33% dan dilakukan destilasi. Destilat ditampung dalam larutan 10 ml 

asam borat 3% dan beberapa tetes indikator (larutan bromcresol green 0,1% dan 

29 larutan metil merah 0,1% dalam alkohol 95% secara terpisah dan dicampurkan 

antara 10 ml bromcresol green dengan 2 ml metil merah) kemudian dititrasi 

dengan larutan HCl 0,02 N sampai larutan berubah warnanya menjadi merah 

muda. Kadar protein dihitung dengan rumus: 

              
(       )                                   

        
 

Keterangan : Va = ml HCl untuk titrasi sampel 

Vb = ml HCl untuk titrasi blangko 

N = normalitas HCl standar yang digunakan 

14,007 = berat atom Nitrogen 

6,25 = faktor konversi protein untuk ikan 

W = berat sampel dalam gram 

3. 5. 6 Uji Tekstur (Faridah et al., 2006) 

Prinsip pengukuran kekerasan adalah memberikan gaya kepada bahan 

dengan besaran tertentu sehingga kekerasan dapat diukur. Pengujian kekerasan 

menggunakan Texture Analyzer merk Steven LFRA. Sampel yang dihasilkan 

dibentuk bujur sangkar dan diletakkan di meja. Kemudian diberi penekanan atau 

beban dari luar dilakukan satu kali. Setelah itu didapatkan hasil pengukuran 

dengan membaca grafik yang dihasilkan. Nilai kekerasan dinyatakan dalam satuan 

gram/cm2. 

3. 5. 7 Total Plate Count (TPC) (SNI 2897, 2008 ) 

1. Penentuan dan pengambilan sampel 
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a) Peralatan pengambilan sampel seperti pisau, plastik, sarung tangan, alat 

tulis, dan kamera disiapkan; 

b) Sampel diambil seberat 1 gram; 

c) Sampel dimasukkan ke dalam plastik. 

2. Pengujian Total Plate Count (TPC) 

a) Sampel yang diuji dipotong berukuran kecil secara aseptic menggunakan 

pisau dan pinset; 

b) Penimbangan 1 gram sampel untuk contoh padat dari semi padat sehingga 

untuk contoh cair sebanyak 10 ml sampel; 

c) Pemindahan 1 ml suspensi pengenceran tersebut dengan pipet steril ke 

dalam larutan 9 ml BPW 0,1% untuk pengenceran selanjutnya dan 

seterusnya dengan cara yang sama; 

d) Pengambilan masing-masing 1 ml dari larutan tersebut ke cawan petri; 

e) Penambahan 15-20 ml PCA dan setelah beku inkubasikan pada suhu ± 36º 

C selama 24-48 jam; 

f) Pemilihan cawan petri yang jumlah angka koloni 50-300; 

g) Penentuan rata-rata yang merupakan jumlah mikroorganisme per 1 gram ( 

CFU/gram) penghitungan koloni. 

3. 5. 8 Uji Organoleptik (Setyaningsih, 2010) 

Organoleptik merukapan pengujian makanan, berdasarkan kesukaan dan 

kemampuan untuk mempergunakan suatu produk. Dalam penilaian bahan pangan 

sifat yang menentukan diterima atau tidak suatu produk adalah sifat indrawinya. 

Penilaian indrawi ini ada lima tahap yaitu menerima bahan, mengenali bahan, 

mengadakan klarifikasi sifat. Sifat bahan mengingat kembali bahan yang telah 
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diamati dan menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut. Pengujian 

terhadap tingkat kesukaan dilakukan dengan cara mencicipi sampel oleh 15 

panelis tidak terlatih. Sampel sebanyak 12 dalam gelas plastik yang berbeda 

dihadapkan pada panelis, kemudian panelis diminta memberikan tanggapan 

mengenai kesukaannya terhadap sampel yang dicicipi dengan mengisi lembar 

quisioner yang telah disediakan sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat kesukaan 

es krim, digunakan skala dengan skor 1- 4 dengan urutan: Tidak suka (1), Agak 

suka (2), Suka (3), Sangat suka (4). 

3. 6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan ANOVA (Analysis of Variance). 

Jika terdapat perbedaan secara nyata akan dilanjutkan dengan uji DMRT 

(Duncan’s Multiple Range Test) guna menentukan level terbaik dari masing-

masing, kemudian akan dilanjutkan pendekatan dengan standar yang telah 

ditentukan yaitu SNI 01-2986-1992 tentang syarat mutu dodol untuk penentuan 

perlakuan yang terbaik. 




