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III. METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan April 2015 sampai dengan Desember 

2015 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) Fakultas Pertanian-Peternakan, 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan es krim yoghurt yaitu mixer, baskom,  sendok, 

cup (cetakan es krim). Alat yang digunakan untuk analisa adalah oven, tabung reaksi, rak 

tabung reaksi, blender, pipet volume, bola hisap, mortal martil, timbangan analitik merk Ohaus, 

magnetik stirrer merk Cimarec 2, kertas whatman no. 42, rotary evaporator merk Quickfit RE 

100/CO, spektrofotometer merk Genesys 20, gelas ukur, cawan porselin, waterbath merk HH-

4, vortek merk barnstead thermolyne, corong saring, kuvet, desikator,  hot plate, labu kjedahl, 

biuret, soxhlet, alat destilasi, tanur. 

3.2.2 Bahan  

 Bahan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu daun kelor diambil dari halaman 

pekarangan rumah warga, tempat di desa tumpang Kabupaten Malang, etanol 96%, aquadest, 

tepung pondan, yoghurt, gula, reagen DPPH(2-2-diphenyl-2- picrylhracyl) yang diperoleh dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam satu tahap, yaitu tahap pertama ekstraksi kelor segar dan 

pembuatan serbuk kelor dengan menggunakan pelarut etanol 96%. konsentrasi penambahan 

ekstrak kelor terhadap produk es krim yoghurt dengan menggunakan rancangan acak kelompok 
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(RAK) faktorial yang disusun secara faktorial. Faktor I (satu) adalah jenis (hasil penelitian 

pertama) dan faktor II (dua) adalah konsentrasi penambahan ekstrak kelor, sehingga diperoleh 

24 kombinasi perlakuan. Pada uji lanjut menggunakan metode duncan  

Faktor 1 :Formula ekstrak daun kelor yang ditambahkan 

K1 = Ekstrak Kelor Kering (serbuk) 

K2 = Ekstrak Kelor Basah  

Faktor 2 : Konsentrasi Penambahan ekstrak dan serbuk  daun kelor 

B0 = kontrol (tanpa penambahan ekstrak kelor) 

B1 = 2% 

B2 = 4% 

B3 = 6% 

B4 = 8% 

Setelah dikombinasikan terdapat 8 (delapan) kombinasi perlakuan, dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol, yaitu tanpa penambahan daun kelor, sehingga menjadi 9 perlakuan. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1  Proses Ekstraksi Kelor 

 Menimbang 60 g kelor segar atau 6 g tepung kelor (berdasarkan konversi berat kering 

bahan) dengan 300 ml pelarut etanol, dihomogenkan dengan magnetik stirrer selama 1 jam, 

kemudian disaring. Hasil filtrat dari pelarut dipekatkan dengan rotary evaporator dengan suhu 

400C hingga volume filtrat pekat menjadi seper sepuluh dari volume filtrat awal. 

3.4.2 Pembuatan Serbuk Kelor 

Kelor segar dicuci bersih untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya, lalu kelor 

dikering anginkan untuk menghilangkan air bekas cucian. Setelah kering, kelor ditimbang 

untuk dicatat berat segarnya, lalu dipotong kecil–kecil dan diletakkan di dalam loyang. kelor 
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yang sudah berada di dalam loyang dimasukkan dalam pengering kabinet dengan suhu 500 C, 

dikeringkan sampai kelor kering (± 24 jam). 

Kelor yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender. Setelah halus, tepung kelor 

diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 60 mesh. Tepung kelor yang dihasilkan dikemas 

dan disimpan sampai proses ekstraksi dilakukan. Tepung kelor ini dianalisis kandungan air, 

protein, lemak, dan karbohidrat. 

3.4.3 Pembuatan Es Krim Yogurt 

 Pembuatan es krim yogurt dapat dilakukan dengan beberapa tahapan berikut: 

1. Mempersiapkan bahan yang terdiri gula 62,5 gram, tepung pondan 30 gram, yogurt, 25 ml, 

ekstrak kelor mulai dari 2-8% kemudian menghomogenkan semua bahan. 

2. Mengaduk sampai rata  

3. Memasukan dalam frezer selama 1 hari  

4. Memixer sampai halus selama 30 menit 

5. Memasukan kembali es krim ke dalam frezer kembali 

3.5 Prosedur Pengamatan 

3.5.1 Uji Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Prakash, 2001) 

1. Menghancurkan dan timbang bahan dengan perbandingan antara bahan dan pelarut yaitu 1:5  

2. Mengekstrak bahan dengan pelarut etanol 95% kemudian dihomogenkan dengan 

menggunakan stiler selama 1 jam dan mengendapkan larutan selama 24 jam  

3.  Menyaring larutan dengan kertas whatman no.42 

4. Memekatkan larutan menggunakan evaporator sampai kering yang sebelumnya telah 

diketahui berat kosong botol evaporator  

5. Menimbang berat kering ekstrak dan menambahkan etanol 99% hingga didapati ekstrak 

dengan kadar 200 ppm 

6. Membuat larutan DPPH 7,5765x10-5 mol dalam etanol absolute  
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7. Mengambil larutan DPPH sebanyak 1 ml dan menambahkan dengan 3 ml air suling  

8. Menera absorsinya pada panjang gelombang 519 nm, maka akan diperoleh absorbansi 

sebesar 0,8  

9. Untuk menera sampel ambil 1 ml antioksidan ditambahkan 3 ml larutan DPPH. Campuran 

digojok dan ditera dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 519 nm kemudian 

menghitung antioksidan dengan rumus:  

 % Aktivitas antioksidan = (1- Absorbansi Kontrol) x 100% 

      Absorbansi Sampel 

3.5.2 Uji Lemak (Sudarmaji, 2003) 

1. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2 g, lalu dimasukkan ke dalam 

selongsong kertas yang dialasi dengan kapas. 

2. Selongsong kertas berisi contoh sampel tersebut di sumbat dengan kapas dikeringkan dalam 

oven pada suhu tidak lebih dari 80ºC selama 1 jam, kemudian masukkan ke dalam alat 

soxhlet yang telah diberi labu lemak yang berisi batu didih yang telah dikeringkan dan telah 

diketahui bobotnya, kemudian ekstrak lemak dengan heksan atau pelarut lemak lainnya 

selama 6 jam 

3. Heksan disuling dan keringkan ekstrak lemak dalam oven pengering pada suhu 105ºC 

4. Setelah itu didinginkan dalam deksikator lalu ditimbang, perlakuan ini diulangi hingga 

tercapai bobot tetap 

5. Kadar lemak dihitung dengan rumus 

% Lemak = W – W1 x 100 %  

         W   

  Keterangan: 

W = Bobot contoh, dalam gram  

W1 = Bobot lemak sebelum ekstraksi, dalam gram  

W2 = Bobot labu lemak sesudah ekstraksi, dalam gram 
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3.5.3 Uji Total Padatan Terlarut (Sudarmadji, 2003) 

1. Menimbang sampel sebanyak 2-5 gram dalam cawan yang telah diketahui beratnya 

kemudian mengeringkan dengan oven pada suhu 105⁰C selama 3-5 jam tergantung jenis 

sampelnya 

2. Mendinginkan dalam desikator dan menimbangnya 

3. Memanaskan lagi dalam oven selama 30 detik, mendinginkan sampai tercapai berat konstan 

(selisih anatar penimbang kurang dari 0,2 mg)  

         Perhitungan Total Padatan Sampel 

         Kadar Total Padatan (%) = 
𝑏

𝑎
  x 100% 

         Keterangan : a = berat awal sampel (g) 

    b = berat akhir sampel (g) 

 

3.5.5 Uji Kadar Protein (Sudarmadji, 2003) 

1. Menimbang sampel sebanyak 0,2-1 gram. 

2. Memasukkan sampel ke dalam labu kjeldahl. 

3. Selanjutnya menambahkan 1 pucuk sendok kecil katalisator, dan 2 ml asam sulfat pekat. 

4. Kemudian mendestruksi, mula-mula dengan suhu rendah sampai tinggi (450 0C) dan 

dilakukan dalam lemari asam selama 2-3 jam (larutan sampai jernih). 

5. Kemudian mengangkat dan mendinginkan, menambahkan aquades 15 ml. 

6. Memasang alat pada destilasi kemudian menambahkan NaOH 40 % sebanyak 15 ml, 

dipanaskan selama 15 menit. 

7. Menampung NH3 yang terbentuk dalam erlenmeyer yang berisi 5 ml asam borat. 

8. Meniriskan larutan dalam erlenmeyer dengan HCl 0,02 N sampai terjadi perubahan warna 

hijau muda menjadi ungu muda. 

9. Mencatat volume HCl yang dipakai 

 

 

Nitrogen (%) = V x N x 14,008 x 100% 

     W 
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Keterangan: 

N = Normalitas HCl (0,023) 

W = Berat sampel (mg) 

V = Volume larutan HCl sampel – HCl blanko (ml) 

Fk = Faktor koreksi (Fk makanan ringan 6,25) 

3.5.6 Uji Organoleptik (Sukarto,1989) 

Pengujian organoleptik yang dilakukan meliputi warna, kenampakan, dan rasa dengan uji 

kesukaan (Preference text) secara ‘’Hedonic Scale Scoring’’. Rasa ditentukan dengan 

menggunakan 5 skor yaitu: 1= Sangat tidak enak, 2= Tidak enak, 3= Agak enak, 4= Enak 5= Sangat 

enak. Kenampakan, 1= Sangat tidak menarik, 2= Tidak menarik, 3= Agak menarik, 4= Menarik, 

5= Sangat menarik. Untuk skor pada aroma yaitu 1= Sangat tidak suka, 2= Tidak suka, 3= Agak 

suka, 4= Suka, 5= Sangat suka. Tekstur, 1= Sangat tidak lembut, 2= Tidak lembut, 3= Agak lembut, 

4= Lembut, 5= Sangat lembut.  
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Gambar 1. Diagram Pembuatan Es Krim Yoghurt dengan Penambahan Ekstrak dan 

Serbuk Daun Kelor 
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