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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah eksperimental murni (True Exsperimental Research). Desain 

penelitian yang digunakan berupa Postest Only Control Group Design. Desain 

penelitian, beberapa kelompok diberikan perlakuan ditambah satu kelompok 

kontrol. Desain ini merupakan eksperimen murni termasuk desain yang ideal 

karena mempelajari tentang sebab dan akibat dan hampir semua sumber 

invaliditas dapat dikontrol dengan baik, dengan memiliki ciri khusus yaitu dengan 

mengelompokan subjek dengan teknik random (Random Assigment). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 3 tempat. Tempat pembuatan minuman andelan 

biji pepaya dan jahe dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur. 

Sedangkan tempat pengujian antioksidan pada minuman andelan biji pepaya dan 

jahe dilaksanakan di laboratorium Universitas Brawijaya Malang fakultas 

pertanian dan peternakan jurusan teknologi hasil pertanian (THP). Dan tempat 

pengujian uji sifat organoleptik bertempat di ruang 3.20 GKB 1 universitas 

muhammdiyah malang Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2018. 
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3.3 Populasi, Teknik Sampling Dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah biji pepaya (Carica papaya L Var 

California) dari limbah buah pepaya yang diperoleh dari pedagang buah kupas 

disekitar kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. dan jahe (Zingiber 

officinale Roscoe Var Officinale) yang diperoleh dari pasar Dinoyo Kec. 

Lowokwaru Malang. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah simple 

random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, setiap unit 

anggota mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 

3.3.3 Sampel 

Sampel pada penelitian ini berupa andelan biji pepaya (Carica papaya L 

Var California) dan jahe (Zingiber officinale Roscoe Var Officinale) yang sudah 

diroasting. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus pengulangan. Rumus pengulangan menurut Sufianto (2009) 

sebagai berikut:  

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(3– 1) (r– 1)  ≥ 15 

 2 (r– 1) ≥  15 

2r – 2 ≥  15 

r ≥  (15 + 2)/ 2 

r ≥  17/2 = 8 

Jadi diperoleh sebanyak 8x pengulangan  

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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Keterangan: 

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t = Treatment (jumlah perlakuan) 

n = Jumlah sampel (perlakuan) 

1. Rumus sampel: 

Menentukan Jumlah sampel penelitian: 

n= t x r 

n = 8 x 3 

n = 24 sampel  

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat maka, sampel yang digunakan 

sebanyak 24 sampel.  

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari 1 variabel yaitu variabel (A) 

lama waktu roasting, terdiri dari 3 waktu yaitu 10 menit, 15 menit dan 20 menit.    

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah aktivitas antioksidan dan sifat 

organoleptik pada minuman andelan biji pepaya (Carica papaya L Var 

California) dan jahe (Zingiber officinale Roscoe Var Officinale).   

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol pada penelitian ini ada 3 variabel yaitu (A) Jenis biji 

pepaya (Carica papaya L Var California) dan jahe (Zingiber officinale Roscoe 
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Var Officinale), (B) Suhu pengeringan (oven) biji pepaya  dan jahe sekitar 40 °C. 

(C) Suhu roasting sekitar 150 °C. 

3.4.2 Definisi Variabel dan Pengukuranya 

Adapun definisi oprasional pada penelitian ini adalah: 

1. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH 

(2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). 

2. Lama waktu roasting terdiri dari 3 waktu yaitu 10 menit, 15 menit dan 20 

menit.  

3. Minuman andelan terdiri dari biji pepaya (Carica papaya L Var California)  

dan jahe (Zingiber officinale Roscoe Var Officinale). 

4. Biji papaya (Carica papaya L Var California) adalah biji papaya yang 

memiliki aktivitas antioksidan. 

5. Jahe (Zingiber officinale Roscoe Var Officinale) meruapakan jahe (Zingiber 

officinale Roscoe Var Officinale) yang memiliki aktivitas antioksidan. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Prosedur Penelitian 

Tahapan persiapan pada penelitian ini adalah melakukan persiapan alat 

dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu: 
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3.1 Alat 

Tabel 3.5.1.1. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Alat Jumlah 

1 Timbangan kue satuan 5 kg 1 buah 

2 Pisau 1 buah 

3 Baskom 4 buah 

4 Tempat penggorengan untuk roasting 1 buah 

5 Alat pengaduk 1 buah 

6 Kompor 1 buah 

6 Blender 1 buah 

7 Wadah botol bersih dan kering tempat bubuk minuman 

andelan 

8 buah 

8 Kamera untuk dokumentasi 1 buah 

9 Alat pengukur (stopwatch) 1 buah 

10 Oven  1 buah 

11 Sealler 1 buah 

12 Gelas ukur 100 ml 1 buah 

13 Gelas ukur 200 ml 1 buah 

14 Pipet tetes 1 buah 

15 Labu takar 100 ml 1 buah 

16 Labu takar 5 ml 1 buah 

17 Kuvet 1 buah 

18 Pengaduk kaca 1 buah 

19 Spektrofotometer  1 buah 

20 Alat tulis 1 buah 

21 Gelas untuk uji organoleptic 25 buah 

22 Termometer Batang Alkohol 1 buah 

3.2 Bahan 

Tabel 3.5.1.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Bahan Jumlah 

1 Biji pepaya (Carica papaya L) 3 kg 

2 Jahe (Zingiber officinale Roscoe) 1 kg 

3 Air panas sebagai pelarut bubuk kopi andelan   9 liter 

4 Larutan DPPH uji antioksidan 4,9 mg 

5 Larutan methanol pelarut larutan DPPH 25 ml 

6 Tissue 1 rol 

8 Aquades 1 litter 

9 Kertas label 1 lembar 

10 Gula  1 kg 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental murni dengan 

rancangan post-test only control group design. Pada jenis penelitian ini, pre-test 

tidak dilakukan karena  telah dirandomisasi baik pada kelompok perlakuan 

maupun pada kelompok kontrol. Kelompok-kelompok tersebut dianggap 

homogen sebelum diberikan penelitian. Dengan rancangan ini, peneliti dapat 
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membandingkan hasil perlakuan antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. Jenis rancangan pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang dikondisikan pada alat dan bahan yang homogen, pada 

penelitian ini dicapai pada lingkungan terkontrol yaitu pada laboratorium biologi 

Universitas Muhammadiyah Malang dan laboratorium Universitas Brawijaya 

Malang fakultas pertanian dan peternakan jurusan teknologi hasil pertanian 

(THP). Sedangkan faktor perlakuan pada penelitian ini didapat sebagai berikut: 

Faktor A: Lama Waktu Roasting 

A1: 10 menit 

 A2: 15 menit 

 A3: 20 menit 

Berdasarkan perlakuan tersebut diperoleh kombinasi perlakuan sebagai 

berikut.  

Tabel 3.3 Skema rancangan penelitian: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

R : Randomisasi 

P : Kelompok perlakuan 

X : Kelompok kontrol 

O : Observasi 

P1 

X 

O1 

O4 

R 
P2 

P3 

O2 

O3 
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Jadi didapatkan kombinasi perlakuan sebesar 3 unit perlakuan percobaan 

dengan 1 perlakuan kontrol yaitu tanpa perlakuan. Masing-masing diulang 

sebanyak 8 kali, maka banyaknya unit eksperimen adalah: 

Banyaknya kombinasi perlakuan x banyaknya ulangan 

3    x   8  =  24 

 jadi banyak unit eksperimen = 24 unit eksperimen. 

3.3 Tabel Denah rancangan penelitian dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A1: Perlakuan Roasting 10 menit 

A2: Perlakuan Roasting 15 menit 

A3: Perlakuan Roasting 20 menit 

(1): Ulangan 1 

(2): Ulangan 2 

(3): Ulangan 3 

(4): Ulangan 4 

(5): Ulangan 5 

(6): Ulangan 6 

(7): Ulangan 7 

(8): Ulangan 8 

  

A1U1 A1U2 A1U3 

A2U1 A2U2 A2U3 

A1U4 A1U5 A1U6 

A2U4 A2U5 A2U6 

A1U7 A1U8 A2U7 

A2U8 A3U1 A3U2 

A3U3 A3U6 A3U5 

A3U8 A3U4 A3U7 
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3.5.3 Pelaksanaan Dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

1) Pembuatan minuman andelan biji pepaya (Carica papaya L Var California) 

dan jahe (Zingiber officinale Roscoe Var Officinale). 

 Tahapan pembuatan minuman andelan biji papaya dan jahe memiliki 

berbagai tahap. Tahapan tersebut meliputi: 

1. Tahapan pembersihan dan penimbangan  

a. Menyiapkan bahan-bahan berupa biji papaya (Carica papaya L Var 

California) dan jahe (Zingiber officinale Roscoe Var Officinale). 

b. Mengupas kulit jahe dan mencuci bersih menggunakan air yang mengalir dan 

letakkan pada wadah yang bersih.. 

c. Mencuci biji papaya dengan bersih menggunakan air yang mengalir dan 

letakkan pada wadah yang bersih. 

d. Menimbang dengan ukuran yang ditentukkan yaitu pada biji papaya sebesar 

800 gram dan dibagi sebanyak 4 perlakuan sebesar 200 gram. 

e. Menimbang dengan ukuran yang ditentukkan yaitu pada jahe sebesar 300 gram 

dan dibagi sebanyak 4 perlakuan sebesar 75 gram. 

f. Masing-masing perlakuan yang sudah ditimbang siap untuk diproses 

selanjutnya yaitu tahapan pengeringan. 

2. Tahapan pengeringan 

a. Biji pepaya (Carica papaya L Var California) akan dikeringkan pada oven 

dengan suhu oven 40 °C dengan waktu lama 10 menit. Pengeringan ini dilakukan 

untuk mengurangi kadar air pada selaput ari pada biji pepaya yang bersifat berair. 
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b. Jahe (Zingiber officinale Roscoe Var Officinale) akan dikeringkan pada oven 

dengan suhu oven 40 °C dengan waktu lama 10 menit. Pengeringan ini dilakukan 

untuk mengurangi kadar air pada jahe. 

3. Tahap Roasting 

 Proses roasting adalah proses pembentukan rasa dan aroma. Apabila biji 

yang akan diroasting seperti biji pepaya (Carica papaya L Var California) dan  

Jahe (Zingiber officinale Roscoe Var Officinale) diroasting akan memiliki 

keseragaman dalam ukuran, spesifik graviti, tekstur, kadar air dan struktur kimia, 

maka proses roasting akan relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Terbukti pada 

proses roasting akan memiliki perbedaan yang sangat besar dari sebelum proses 

tersebut, sehingga proses ini merupakan seni dan memerlukan ketrampilan dan 

pengalaman sebagaimana permintaan konsumen. Proses roasting pada penelitian 

ini dilakukan secara sederhana, yaitu dengan tahapan: 

a. Menyiapkan kompor dan alat penggorengan serta alat pengaduk. 

b. Menyalakan kompor dan meletakan penggorengan dan memanaskan 

penggorengan, mengukur suhu penggorengan dengan termometer sampai 

dengan suhu 150 °C. 

c. Meletakan  biji pepaya dan jahe pada penggorengan untuk dilakukan proses 

roasting. Bahan yang sudah ditimbang pada proses ini dilakukan secara 

bergantian disetiap pengulangan dengan lama waktu roasting yang sudah 

ditentukan. 

d. Melakukan proses roasting yang berbeda dengan waktu, perlakuan pertama 

dengan waktu 10 menit, perlakuan kedua denga waktu 15 menit dan ketiga 

dengan lama roasting 20 menit. 
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e. Mengaangkat biji papaya dan jahe yang sudah dilakukan proses roasting dan 

diletakan pada wadah baskom yang bersih dan kering. 

4. Tahapan Penggilingan 

 Langkah selanjutnya setelah proses roasting adalah proses penggilingan. 

Penggilingan merupakan proses pemecahan biji yang telah diroasting untuk 

mendapatkan bubuk. Ukuran butir-butir bubuk ini berpengaruh terhadap aroma 

suatu minuman andelan. Umumnya semakin kecil ukurannya  maka rasa dan 

aromanya semakin baik, sebesar bahan yang terdapat di dalam bahan minuman 

andelan dapat larut dalam air ketika kita seduh. Proses penggilingan ini bisa kita 

lakukan dengan menggunakan blender jika bahan yang digiing termasuk dalam 

sekala kecil, dengan catatan dapat menghasilkan bubuk yang halus. Proses 

penggilingan pada penelitian ini memiliki langkah-langkah berikut: 

a. Menyipakan biji papaya dan jahe yang sudah diroasting dengan takaran yang 

sudah ditentukan. 

b. Memasukan dalam blender dan di blender sampai menjadi bubuk yang halus. 

c. Setelah menjadi bubuk yang halus maka taruh pada tempat yang kering dan 

tertutup.  
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3.5.3.2 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.3.3 Tahapan Pengamatan Penelitian Uji Antioksidan 

Penentuan persentase aktivitas antioksidan (%AA) dilakukan dengan 

metode Brand. Berikut langkah-langkah pengujian antioksidan yaitu: 

a. Membuat larutan DPPH dengan cara melarutkan 4.9 mg DPPH dalam 25 ml 

metanol.  

b. mengetahui persentase aktivitas antioksidan (%AA) dalam suatu sampel, 

dibutuhkan beberapa larutan. 

c. Larutan yang pertama adalah larutan blanko yang merupakan campuran 0.5 ml 

larutan sampel yang akan diuji, 3 mL pelarut metanol dan 0.3 mL pelarut sampel 

(metanol atau air). 

Persiapan alat dan bahan 

Pembuatan minuman andelan biji pepaya dan jahe dilakukan di Laboratorium 

Biologi Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Raya Tlogomas 246 Kota 

Malang, Jawa Timur.  

Pengujian antioksidan pada minuman andelan biji pepaya dan jahe dilaksanakan 

di laboratorium Universitas Brawijaya Malang fakultas pertanian dan peternakan 

jurusan teknologi hasil pertanian (THP). 

Pengujian uji sifat organoleptik bertempat di ruang 3.20 GKB 1 universitas 

muhammdiyah malang Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur. 

Pengumpulan data dan analisis data  
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d. Larutan yang kedua adalah larutan kontrol yang merupakan campuran dari 0.3 

mL larutan DPPH dengan konsentrasi 0.5 mM, 3 mL pelarut metanol dan 0.5 mL 

pelarut sampel (metanol atau air). 

e. Larutan yang ketiga adalah larutan sampel yang merupakan campuran dari 0.5 

mL sampel, 0.3 mL larutan DPPH 0.5 mM dan 3 mL metanol. 

f. Ketiga larutan tersebut diinkubasi dalam ruang gelap selama 60 menit, 

selanjutnya ketiga larutan tersebut diukur absorbansinya pada panjang gelombang 

517 nm.  

 Penentuan hasil antioksidan ditentukan dengan menggunakan rumus: 

%𝐴𝐴 = 100 −
A Blanko − A Sampel

A Blanko
𝑥 100 

Selanjutnya dilakukan Uji Aktivitas Antioksidan  dengan Nilai Inhibitory 

Concentration 50 (IC50 ), uji IC50 digunakan untuk menentukan konsentrasi 

larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH. 

Hasil perhitungan IC50 ini dapat menjadi patokan untuk menentukan apakah 

senyawa antioksidan tersebut tergolong sebagai senyawa antioksidan kuat, sedang 

ataupun lemah. Senyawa antioksidan dikatakan tergolong kuat jika hasil IC50 

sebesar 50-100 ppm, jika tergolong sedang hasil IC50 sebesar 100-150 ppm, dan 

tergolong sebagai lemah hasil IC50 sebesar 151-200 ppm. Jadi semakin kecil nilai 

IC50 adalah termasuk tergolong senyawa antioksidan yang kuat. Untuk 

menghitung menggunakan IC50 dapat dirumuskan dengan persamaan berikut: 

Y= a+bx 

Y = a+bx  

50 = a+bx  

(𝑥)𝐼𝐶50 =
50 − a

b
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3.5.3.4 Tahapan Pengamatan Penelitian Uji Sifat Organoleptik 

Dilakukan uji sifat organoleptik oleh 25 orang panelis. Uji organoleptik 

mengharuskan panelis menyatakan kesukaannya pada sampel sesuai dengan 

kriteria yang diminta responnya ditulis pada lembaran data isian atau angket yang 

disediakan. Pengamatan pada uji sifat organoleptik ada berbagai macam Kualitas 

fisik yang meliputi berbagai aspek. Berikut aspek-aspek pada uji sifat 

organoleptik: 

Tabel 3.4 Instrumen Kualitas fisik  

NO Kualitas Fisik Keterangan 

 

1 Warna Penilaian pada warna diharapkan mendapatkan tingkat kesukaan 

warna yang sesuai dengan minat para panelis. 

2 Tekstur Penilaian pada tekstur diharapkan mendapatkan tingkat kesukaan 

warna yang sesuai dengan minat para panelis. 

3 Cita Rasa Penilaian pada cita rasa diharapkan mendapatkan tingkat 

kesukaan warna yang sesuai dengan minat para panelis. 

4 Aroma Penilaian pada aroma  diharapkan mendapatkan tingkat kesukaan 

warna yang sesuai dengan minat para panelis. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 

3.6.1 Dokumentasi 

Dokumentasi dari teknik pengumpulan data lewat dokumentasi akan 

didapat data-data dari buku dan pendokumentasian pelaksanaan penelitian lewat 

foto. 

3.6.2 Uji Aktivitas Antioksidan 

 Untuk pengujian ini cara mengumpulkan data dengan cara perhitungan 

dari hasil uji antioksidan yang dilakukan di laboratorium Universitas Brawijaya 

Malang fakultas pertanian dan peternakan jurusan teknologi hasil pertanian 

(THP). Penentuan hasil antioksidan ditentukan dengan menggunakan rumus: 

%𝐴𝐴 = 100 −
A Blanko − A Sampel

A Blanko
𝑥 100 
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Selanjutnya Untuk menghitung menggunakan IC50 dapat dirumuskan dengan 

persamaan berikut: 

Y= a+bx 

Y = a+bx  

50 = a+bx  

(𝑥)𝐼𝐶50 =
50 − a

b
 

Jadi dilakukan perhitungan hasil antioksidan dengan berbagai perlakuan 

yang ada, sebanyak  8 kali perlakuan dan sebanyak 24 sampel. Hasil perhitungan 

aktivitas antioksidan akan dibandingkan untuk mengetahui perlakuan mana yang 

memiliki hasil uji antioksidan tinggi pada minuman andelan biji pepaya dan jahe, 

dengan patokan ukuran standart antioksidan tiga golongan yaitu golongan kuat 

memiliki nilai hasil uji IC50 sebesar 50-100 ppm, golongan sedang memiliki nilai 

hasil uji IC50 sebesar 100-150 ppm dan golongan lemah memiliki nilai hasil uji 

IC50 sebesar 151-200 ppm. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistika inferensial. 

Terdapat jenis uji yaitu, pada pengujian aktivitas antioksidan menggunakan uji 

ANAVA satu jalur (One-Way ANOVA), sedangkan pada data organoleptik 

menggunakan Kruskal Wlls. Uji ANAVA akan dilakukan setelah data dinyatakan 

terdistribusi normal dan memiliki varian antar kelompok yang homogen. Uji 

normalitas yang dilakukan adalah Shapiro Wilk, sedangkan uji homogenitas 

menggunakan levent. Kemudian, setelah uji ANAVA dilakukan dilanjutkan 

dengan analisis menggunakan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan taraf 

signifikan 5%. Pada pengujian sifat organoleptik menggunakan Kruskal Walls 
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dengan menggunakan  uji lanjut berupa Man Whitnhey. Uji statistika tersebut 

menggunakan (SPSS) Versi 20.   


