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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2018. Penelitian 

ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian 

Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2. Alat dan Bahan  

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan pada proses pembuatan makaroni di penelitian kali ini 

adalah pisau, timbangan, gelas ukur, blender, pasta masker Merk AKEBONNO, 

sarung tangan, timbangan analitik, cabinet dryer, loyang dan wadah. Alat yang 

digunakan untuk pembuatan bubur sawi hijau dan bubur kulit buah naga adalah 

pisau, sarung tangan, blender, beaker glas, pisau dan wadah.  

Alat-alat yang digunakan untuk proses analisis diantaranya adalah spatula, 

tube centrifuge, alat sentrifugasi, tabung reaksi, penyangga tabung reaksi, vortex, 

plastik PP (polyprophylen), timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413, pH meter 

tipe Lab 875 (SI Analytics), color reader CR-10 merk KONICA MINOLTA, 

spectrofotometer UV Visible tipe UV-1800 merk SHIMADZU, spectrofotometer 

thermo spectronic merk GENESYS 20, texture analyser EZ Test tipe EZ-SX merk 

SHIMIDZU, viskotester rion tipe VT-04, oven merk WTC Binder 7200 tipe E53 no 

89749. 
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3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan pada pembuatan makaroni ada dua sumber bahan. 

Sawi hijau diperoleh dari Toko Istana Sayu Jalan Raya Tlogomas No.93, Tlogomas, 

Malang. Sawi hijau dengan umur panen 1 hari memiliki warna hijau segar dapat 

dilihat pada lampiran 13. Sedangkan kulit buah naga dengan umur panen 3 hari 

diperoleh dari toko buah tlogomas, kota malang. Buah naga memiliki kulit 

berwarna merah. isi buahnya berwarna merah dengan biji-bijian berwarna hitam 

dapat dilihat pada lampiran 13.  

Bahan kimia yang digunakan untuk analisis diantaranya adalah akuades, 

metanol 70%, serbuk DPPH (2,2–diphenyl–1–pycrihidrazine), aceton, Na2SO4, 

larutan buffer (pH 4.5) dan larutan buffer (pH 1) yang dibeli dari Laboratorium Ilmu 

dan Teknologi Pangan UMM. Bahan lain untuk proses analisa yaitu plastic wrap, 

aluminium foil dan tissue. 

3.3. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah percobaan faktorial dalam Rancangan Acak 

Pola Tersarang (nested) yang terdiri dari 2 faktor. Faktor 1 adalah konsentrasi 

penambahan bubur sawi hijau (S1) dan bubur kulit buah naga (S2), dan faktor 2 

adalah konsentrasi penambahan pewarna 10% (K1), 15% (K2), dan 20% (K3) 

masing-masing dengan 3 kali ulangan. 

 Faktro 1 (S) :  S1 = bubur sawi hijau  

     S2 = bubur kulit buah naga 

 Faktor 2 (K) :  K0 = konsentrasi 0% (Kontrol) 

K1 = konsentrasi 10% 
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     K2 = konsentrasi 15% 

     K3 = konsentrasi  20% 

Tabel 1. Perlakuan Kombinasi antara jenis pewarna dan konsentrasi 

pewarna 

S1 S2 

K0 K1 K2 K3 K0 K1 K2 K3 

S1K0 S1K1 S1K2 S1K3 S2K0 S2K1 S2K2 S2K3 

Keterangan : 

 S1K0 : penambahan bubur sawi hijau 0% 

S1K1 : penambahan bubur sawi hijau 10% 

 S1K2 : penambahan bubur sawi hijau 15% 

 S1K3 : penambahan bubur sawi hijau 20% 

 S2K0 : penambahan bubur kulit buah naga 0% 

S2K1 : penambahan bubur kulit buah naga 10% 

 S2K2 : penambahan bubur kulit buah naga 15% 

 S2K3 : penambahan bubur kulit buah naga 20% 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua proses yaitu, proses pertama 

pembuatan bubur sawi hijau dan pembuatan bubur kulit buah naga sedangkan 

proses kedua yaitu pembuatan makaroni dengan penambahan konsentrasi bubur 

sawi hijau dan kulit buah naga sesuai perlakuan. Prosedur penelitian ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi masalah yang bertujuan memperoleh data, analisa data dan 

penemuan perlakuan terbaik.  
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1.4.1. Pembuatan bubur sawi hijau 

Sawi hijau dipotong kecil-kecil kemudian dibersihkan dengan air dan 

tiriskan. Setelah itu sawi hijau 100g dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan 

air sebanyak 100ml. sawi hijau kemudian diblender sekitar 10 menit hingga sawi 

hijau menjadi bubur 

Sawi hijau 100g

Pencucian 

Penirisan selama 1-

2 menit

Air Air kotor

Mixer 

Bubur sawi hijau

Air 100 ml

Analisa: 

- Antioksidan 

- Antosianin
 

Gambar  1. Diagam alir pembuatan bubur sawi hijau (Irawan, 2017). 
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1.4.2. Pembuatan bubur kulit buah naga 

Kulit buah naga dipotong kecil-kecil kemudian dibersihkan dengan air dan 

tiriskan. Setelah itu kulit buah naga 100g dimasukkan ke dalam blender dan 

ditambahkan air sebanyak 100ml. kulit buah naga kemudian diblender sekitar 10 

menit hingga kulit buah naga menjadi bubur 

Kulit buah naga 100g

Pencucian 

Penirisan selama 1-

2 menit

Air Air kotor

Mixer 

Bubur kulit buah naga

Air 100 ml

Analisa: 

- Antioksidan 

- Antosianin
 

Gambar  2. Diagam alir pembuatan bubur kulit buah naga (Irawan, 2017). 
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1.4.3. Pembuatan makaroni 

Pencampuran bubur sawi hijau atau bubur kulit buah naga sesuai perlakuan 

konsentrasi (0%, 10%, 15%, 20%), 150g tepung terigu, 50g garam dan 1g garam 

kemudian dilakukan pengulenan sampai semua bahan tercampur (homogeny) 

kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah itu adonan dicetak menggunakan pasta maker 

lalu dimasukkan ke dalam cabinet dryer dengan suhu 65˚c selama 24 jam. 

Bahan 

Pengulenan 15 

menit

Cetak makaroni menggunakan pasta maker

Makaroni
Analisa: 

- Kadar abu

- Kadar air

- Lemak

- Protein

- Serat 

- Warna

- Antioksidan 

- klorofil

- Antosianin

Bubur sawi hijau / 

bubur kulit buah naga 

(0%, 10%, 15%, 20%) 

+ tepung 150g + 50g 

telur + 1g garam

Keringkan menggunakan cabiner dryer 65˚c 

selama 24 jam

 

Gambar  3. Diagam alir pembuatan makaroni (Irawan, 2017). 

Keterangan: sesuai perlakuan S1(sawi hijau), S2(kulit buah naga) 
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3.5. Parameter Penelitian  

Parameter penelitian ini dilakukan beberapa pengamatan antara lain: 

1. Analisis bahan baku yaitu pada wortel. Analisis bahan baku pada wortel 

meliputi analisis kadar air, intensitas warna, nilai pH, nilai TPT, aktivitas 

antioksidan dan total karotenoid.  

2. Analisis pada produk minuman jelly yaitu analisis kimia meliputi kadar air, 

aktrivitas antioksidan, total karotenoid dan tingkat keasaman (nilai pH). 

Analisis fisik pada produk diantaranya total padatan terlarut (TPT), 

intensitas warna, konsistensi gel dan sineresis. Uji organoleptik meliputi 

kenampakan, daya hisap, rasa dan mouthfeel. 

3.6. Prosedur Analisis 

3.6.1. Analisa Kadar Air  dengan Metode Oven (AOAC, 2005) 

Prinsip dari analisa kadar air metode oven adalah menguapkan molekul air 

bebas (H2O) yang ada didalam bahan pada suhu dan waktu tertentu, hingga 

diperoleh kadar air yang konstan. Adapun tahapan analisa kadar air adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengeringkan botol vial yang akan digunakan dalam oven selama 24 jam 

dengan suhu 100 – 105°C. 

2. Mendinginkan botol vial dalam desikator selama 15 menit. 

3. Menimbang bobot botol vial sebagai berat botol (A).  

4. Menimbang bahan sebanyak 2 gam kedalam botol vial yang telah dikeringkan, 

dan dicatat sebagai berat bahan dalam botol (B). 

5. Mengeringkan sampel dalam oven pada suhu 100-105°C selama 6 jam. 

6. Mendinginkan sampel dalam desikator selama 15 menit. 
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7. Menimbang kembali sampel sebagai bobot akhir sampel (C). 

8. Menghitung kadar air sampel dengan rumus: 

% kadar air =   B – C    X 100% 

                         B – A  

3.6.2. Analisa Kadar Abu Metode Kering (Sudarmadji dkk, 1997) 

Cara kerja analisa kadar abu adalah sebagai berikut: 

1. Bahan dihaluskan dan bahan ditimbang 2 gam pada kurs porselen yang telah 

diketahui beratnya 

2. Dikeringkan dalam muffle pada suhu 500-600 oC selama 3-5 jam 

3. Muffle dimatikan dan ditunggu sampai dingin, dipanaskan di dalam oven 

selama 15 menit 

4. Dinginkan dalam eksikator dan ditimbang berat akhir 

5. Kadar Abu dihitung dengan rumus: 

Kadar Abu (%) = berat akhir - berat cawan kosong x100%  

berat bahan awal 

3.6.3. Penentuan Kadar Protein Metode Kjedal (Sudarmaji dkk, 1997) 

Cara kerja analisa kadar protein adalah sebagai berikut: 

1. Bahan ditimbang 0,1 gam kemudian ditambahkan 1 spatula katalisator 

(K2SO4:HgO 20:1) 

2. Didekstruksi dalam lemari asam sampai jernih Ditambahkan 25 ml aquades 

dalam labu kjeldahl NaOH 50% sebanyak 10 ml dan didestilasi. 

3. Hasil destilasi ditampung dalam Erlenmeyer yang diisi dengan 10 ml larutan 

asam borat dan telah ditambahkan indikator metil merah sampai asam borat 

berubah warna menjadi hijau muda. 
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4. Hasil destilasi dititrasi dengan larutan HCl 0,02 N sampai berubah menjadi 

warna ungu 

5. Perhitungan Kadar N Total (%): (ml HCl x N HCl) x 100% x 14,008 

                     g sampel x1000 

Kadar Protein : (%) N x Faktor 

3.6.4. Analisa Lemak Metode Soxhlet (Sudarmadji dkk, 1997) 

Cara kerja analisa kadar lemak adalah sebagai berikut: 

1. Sampel ditimbang 1 gam dan dimasukkan dalam timble yang dibuat dari 

kertas saring 

2. Labu lemak berisi pelarut dipasang pada soxhlet dan dihubungkan dengan 

pendinggin balik. 

3. Dibubursi 4-6 jam, labu lemak diambil dan pelarut diuapkan di dalam oven 

suhu 1100 C 

4. Berat residu dalam botol lemak dinyatakan sebagai berat lemak atau minyak 

5. Kadar lemak (%) = berat akhir – berat botol kosong x 100 

                Berat bahan  

3.6.5. Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Yue dan Xu, 2008) 

 Prinsip dari uji DPPH adalah penghilangan warna untuk mengukur 

kapasitas antioksidan yang langsung menjangkau radikal DPPH, yang dilihat dari 

absorbansi pada panjang gelombang 517 nm menggunakan spektofotometer (Yue 

dan Xu, 2008). Adapun tahapan analisis aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

sebagai berikut: 

A. Pembuatan Larutan DPPH 0,25 mM 

1. Menghitung kebutuhan serbuk DPPH degan rumus: 
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Konsentrasi =     massa (mg) 

        Mr x volume (L) 

 

2. Melarutkan serbuk DPPH dengan methanol 70% pada labu ukur 50 mL hingga 

batas tera dan menghomogenkannya. 

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

dingin, serta sesegera mungkin untuk digunakan. 

B. Bubursi Bahan Aktif 

1. Menghaluskan sampel dengan mortal dan martil . 

2. Menimbang sampel sebanyak 1 gam ke dalam tube centrifuge. 

3. Menambahkan larutan metanol 70% sebanyakl 9 mL. 

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 1 mL ke dalam tabung reaksi. 

2. Menambahkan larutan metanol 70% sebanyak 7 mL. 

3. Menambahkan 2 mL larutan DPPH 0,25 mM dan menghomogenkannya. 

4. Menutup mulut tabung dengan plastic wrap, dan bahan tabung dengan pelapis 

gelap. 

5. Menyimpan sampel pada kondisi gelap selama 30 menit. 

6. Membaca serapan λ dengan spektofotometer UV Vis pada λ = 517 nm. 

7. Menghitung aktivitas antioksidan: 

     

 

 

% inhibibisi = Abs blanko – Abs sampel   X 100% 

   Abs blanko 
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3.6.6. Analisis Intensitas Warna (de Man, 1999) 

Prinsip analisis intensitas warna dengan menggunakan colour reader adalah 

melalui sistem pemaparan warna menggunakan sistem CIE dengn tiga reseptor L, 

a dan b Hunter. Adapun tahapan analisis intensitas warna adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (polypropilene)  

2. Melepaskan tutup lensa, dan menghidupkan colour reader. 

3. Menentukan target L, a, b dimana L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai negatif (-) berarti gelap ; Axis a nilai positif (+) berarti merah, nilai 

(-) berarti hijau ; Axis b, nilai (+)  berarti kuning, nilai (-) berarti biru. 

4. Menekan tombol pengukur warna. 

5. Mencacat nilai yang tertera pada layar digital. 

3.6.7. Uji Total Klorofil (Maulid dan Laily, 2015) 

1. Menghaluskan sampel denan mortal – martil 

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

3. Menambahkan larutan aseton sebanyak 6 ml. 

4. Memvortex atau dikocok sampai klorofi terbubur 

5. Mensentrifuse ± 3000 Rpm, selama 10 menit 

6. Mengambil Supernatan menggunakan pipet ukur 1 ml kedalam tabung reaksi 

7. Supernatan 1 ml ditambahkan 4 ml aceton 

8. Mengukur absorbansi pada λ = 663 mm dan λ = 644 mm 

9. Menghitung kadar total klorofil dengan rumus: Klorofil  

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

 b (mg/L) = 1,77 x (OD 644)- 0,28 x (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. 

3.6.8. Penentuan Kadar Antosianin Metode pH Differensial (AOAC,2005) 

A. Pembuatan Larutan Buffer 

1. Buffer HCl – KCl 

Larutan A : 0,2 M KCl (14,9 g dalam 1000 ml aquades) 

Larutan B : 0,2 M HCl (1,97 ml HCl pekat 37% dalam 98,1 ml aquades) 

Untuk buffer pH 1 dibutuhkan 50 ml larutan A + 97,0 larutan B, mengencerkan 

sampai 200 ml. 

B. Buffer sitrat 

Larutan A : 0,1 M KCl (21,01 g dalam 1000 ml aquades) 

Larutan B : 0,2 M larutan Na sitrat (29,41 C6H5O7Na32H2O) dalam 1000 ml 

Untuk buffer pH 4,5 dibutuhkan 25,5ml larutan A dan 24,5 larutan B, 

mengencerkan dalam 100 ml. 

C. Penentuan Antosianin 

1. Melarutkan bubur kering dalam pelarut yang digunakan untuk bubursi dan 

menera sampai volume 25 ml. 

2. Memasukkan sebanyak 1 ml masing-masing sampel ke dalam 2 buah tabung 

reaksi. Menambahkan tabung reaksi pertama dengan larutan buffer pH 1 

sebanyak 9 ml dan tabung reaksi kedua ditambahkan larutan buffer pH 4,5 

sebanyk 9 ml. 

3. Melakukan scanning dengn panjang gelombang rentng 520 nm – 700 nm pada 

larutan sampel pada kedua buffer untuk mengetahui panjang gelombang 

maksimal yang dimiliki oleh sampel pewarna. 
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4. Selanjutnya dilakukan pengkuran absorbansi pada panjang gelombang 520 nm 

dan panjang gelombang 700 nm pada masing-masing contoh dan hasilnya 

dikalkulasikan berdasarkan persamaan berikut: 

A =  (Avis-maks-A700nm)pH1-(Avis-maks-A700nm)pH4,5 

Konsentrasi antosianin (mg/L) =     A x MW x DF x 1000 

                                 𝜀 𝑥 1 

3.6.9. Penentuan Pemilihan Perlakuan Terbaik (de Garmo,1984) 

Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan metode 

indeks efektifitas dan perlakuan dengan perhitungan sebagai berikut: 

Memberikan bobot nilai pada masing-masing parameter mutu dengan nilai relatif 

dari 0 hingga 1. 

1. Bobot nilai yang diberikan tergantung dari masing-masing parameter yang 

hasilnya diperoleh sebagai akibat perlakuan. 

2. Menentukan bobot normal variabel, yaitu bobot variabel dibagi bobot total. 

3. Untuk parameter dengan nilai rerata semakin tinggi semakin baik, maka nilai 

untuk parameter terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai 

terbaik. Sebaliknya untuk parameter semakin rendah semakin baik, maka nilai 

tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

4. Menghitung nilai efektifitas (NE) dengan rumus sebagai berikut: 

NE = Np - Ntj 

         Ntb - Ntj 

Keterangan: NE = Nilai Efektivitas 

Np = Nilai Perlakuan 

Ntj = Nilai Terjelek 

Ntb = Nilai Terbaik 
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5. Menghitung nilai produk (NP) 

Nilai produk (NP) = NE x Bobot normal 

Menjumlahkan nilai produk dari semua parameter masing-masing perlakuan. 

Perlakuan yang nilai produk adalah perlakuan terbaik pada kelompok parameter. 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dianalisa secara 

statistik menggunakan uji ANOVA (Analysis of Variance) pada α = 5% untuk 

mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap sifat fisik, sifat 

kimia dan organoleptik  minuman jelly wortel. Apabila hasil uji ANOVA 

menunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf 5% berarti faktor 

memberikan pengaruh nyata terhadap parameter-parameter penelitian, maka 

dilanjutkan dengan Uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada α = 5% dan 

BNT (Beda Nyata Terkecil) untuk menentukan perlakuan mana yang memberikan 

perbedaan nyata. Perlakuan terbaik ditentukan  dengan metode uji efektivitas (De 

Garmo dkk., 1984). 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut: 

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

2. Memberikan bobot nilai (BV) pada masing-masing variabel sesuai dengan 

kontribusinya dengan angka realtif 0-1. 

3. Menentukan bobot normal (BN) dengan membagi BV dengan jumlah semua 

bobot variabel. 
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4. Mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisis menjadi 2 kelompok yaitu

(a) variabel yang semakin besar reratanya semakin baik, (b) variabel yang

semakin rendah reratanya semakin jelek. 

5. Menentukan Nilai Efektifitas (Ne) yaitu:

Ne =   Nilai perlakuan – Nilai terendah 

Nilai tertinggi – Nilai terendah 



 

41 
 

 


