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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

  Penelitian ini dilakukan selama bulan Januari sampai Maret tahun 2019 di 

Laboratorium Rekayasa Proses dan Pangan dan Laboraturium Kimia & Biokimia  

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

Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian kali ini terdiri dari blender, timbangan 

analitik merk Ohaus, spatula, saringan besi, beaker glass, gelas ukur, hotplate dan 

magnetic stirer, pencetak loyang dan kaca, thermometer, cabinet dryer, oven, 

cawan porselin, desikator, penggaris, gunting, tabung reaksi, cawan petri/petridish, 

batang pengaduk, alluminium voil, botol kaca gelap, plastik warp, pipet filler, 

sarung tangan, spektrofotometer UV-Vis, kuvet, mikrometer sekrup, pipet volume, 

centrifuges, tube sentrifuse pinset, kompor wajan, cobek dan spatula. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian kali ini terdiri dari bunga 

kecombrang segar (Etlingera elatior) diperoleh dari Desa Ngadirojo, Kabupaten 

Pacitan Jawa Timur, karagenan diperoleh dari Toko Bahan Kimia Nurra Gemilang 

Malang, aquades, gliserol (proanalis), garam, gula bawang merah, bawang putih, 

cabai, minyak goreng, larutan DPPH dan etanol. 
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3.3 Metodologi Penelitian  

Penelitian Tahap I merupakan penelitian untuk pembuatan seasoning lembaran. 

Penelitian kali ini menggunakan satu tahapan penelitian, dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan perlakuan faktorial yang terdiri dari dua 

faktor yaitu konsentrasi karaginan dan konsentrasi filtrat bunga kecombrang.  

Faktor pertama adalah konsentrasi karaginan (K) terdiri dari tiga taraf (b/v) yaitu : 

K1 = 1  % 

K2 = 1,5 % 

K3 = 2 % 

Faktor kedua adalah  konsentrasi filtrat bunga kecombrang (C) terdiri dari 3 taraf 

(v/v) yaitu: 

C1 = 50%,  

C2 = 75%,  

C3 = 100%,  

 Data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan Analysis of 

Variant (ANOVA) dan dilanjutkan uji banding DMRT (Duncan’s Multiple Range 

Test) dengan taraf nyata 5% (α=0,05). 

Tabel 1. Desain Eksperimen   

 K (%) 
   

    

    

    

 

 

Keterangan :  

K1C1 : Karagenan konsentrasi 1% + Filtrat kecombrang 50% 

K1C2 : Karagenan konsentrasi 1% + Filtrat kecombrang 75% 

C(%)

)  

K1  K2 K3 

C1  K1C1 

 

K2C1 

 

K3C1 

 C2 K1C2 

 

K2C2 

 

K3C2 

 C3  K1C3 

 

K2C3 

 

K3C3 
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K1C3 : Karagenan konsentrasi 1% + Filtrat kecombrang 100% 

K2C1 : Karagenan konsentrasi 1,5% + Filtrat kecombrang 50% 

K2C2 : Karagenan konsentrasi 1,5% + Filtrat kecombrang 75% 
K2C3 : Karagenan konsentrasi 1,5% + Filtrat kecombrang 100% 

K3C1 : Karagenan konsentrasi 2% + Filtrat kecombrang 50% 

K3C2 : Karagenan konsentrasi 2% + Filtrat kecombrang 75% 

K3C3 : Karagenan konsentrasi 2% + Filtrat kecombrang 100% 

 

Tabel 2. Tabel Acak   

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

K2C1 K1C1 K3C3 

K1C1 K2C2 K3C2 

K3C1 K3C3 K2C2 

K2C2 K2C3 K3C1 

K1C2 K1C3 K1C1 

K3C3 K3C2 K2C3 

K1C3 K3C1 K2C1 

K2C3 K1C2 K1C3 

K3C2 K2C1 K1C2 

 

Penelitian tahap dua merupakan pembuatan sambal dengan penambahan 

seasoning lembaran. Seasoning lembaran yang ditambahkan yaitu hasil  perlakuan 

terbaik yang diperoleh melalui uji-t. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan 

rancangan acak kelompok sederhana (RAL sederhana).  

 

 

Perlakuan tahap dua adalah sebagai berikut:  

Kontrol (KL) : Tanpa penggunaan seasoning lembaran 0% (b/b)  

NY : Seasoning lembaran terbaik 5% (b/b)  

UK : Seasoning lembaran terbaik 10% (b/b)  
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US : Seasoning lembaran terbaik 15% (b/b)  

Parameter yang akan diamati pada custard yang dibuat dari agar pasty perlakuan 

terbaik adalah karakteristik sensori berupa rasa, aroma, kesukaan dan kenampakan 

3.4 Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian studi pembuatan seasoning lembaran berbasis karaginan dengan 

penambahan filtrat bunga kecombrang yang diaplikasikan pada sambal 

kecombrang dengan dua tahapan penelitian  terdiri dari tahap pertama pembuatan 

seasoning lembaran filtrat bunga kecombrang yang berbasis karaginan dan 

penelitian  tahap kedua pembuatan produk sambal yang ditambahkan dengan 

seasoning lembaran. 

3.4.1 Pembuatan Seasoning Lembaran Bunga Kecombrang  (Etlingera elatior) 

(Diadaptasi dari Pembuatan flavored edible film Caroline, 2017 dengan 

modifikasi) 
 

Bunga kecombrang segar dibersihkan dan dipotong kecil-kecil dengan ukuran 1-2 

cm ditimbang sebanyak 500 gram. Kecombrang ditambah pelarut aquades 

sebanyak 500 ml (1:1) dilakukan maserasi selama 1 jam, kemudian diperoleh filtrat 

bunga kecombrang. Filtrat bunga kecombrang kemudian digunakan pada 

pembuatan seasoning lembaran dengan konsentrasi 50%, 70% dan 100%  yang 

dihitung dari total formulasi larutan 150 ml. Karagenan ditambahkan kedalam 

larutan dengan konsentrasi (1%, 1,5%, 2%)(b/v),  kemudian dilarutkan sampai 

homogen.  Selanjutnya  pemanasan menggunakan hotplate dengan suhu 600C dan 

dilakukan pengadukan secara kontinyu. Setelah suhu mencapai 600C dilakukan 

penambahan gliserol sebanyak 1% sambil terus diaduk sampai mencapai suhu 800C 

dan dipertahankan selama 5 menit. Larutan kemudian dituangkan ke dalam loyang 
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yang dilapisi plat kaca dan dikeringkan menggunakan cabinet dryer pada suhu 500C 

selama 18 jam. Setelah dikeringkan lembaran kecombrang yang akan digunakan 

dipisahkan dari cetakan. Serangkaian prosedur kerja dari pembuatan seasoning 

lembaran kecombrang tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 

3.4.2 Pembuatan Sambal  

Bawang putih, bawang merah dan cabai disortasi dipilih yang berkualitas baik, 

kemudian dikupas dan dipisahkan dari tangkai. Bahan yang sudah dikupas dicuci 

bersih. Bahan- bahan ditimbang dengan proporsi sebagai berikut ; bawang merah  

25 gram, bawang putih 30 gram, garam 3 gram, gula 3 gram, minyak goreng 3 sdm. 

Semua bahan ditumis dengan api sedang, kemudian setelah bahan layu diangkat 

dan ditiris. Selanjutnya bahan dihaluskan menggunakan cobek. Sambal ulek yang 

sudah dihaluskan kemudian ditumis dengan ditambahkan sedikit air. Selagi 

menunggu tumisan sambal seasoning lembaran dipotong kecil-kecil dan dipisahkan 

menjadi tiga bagian konsentrasi yaitu 9 gram, 6 gram dan 3 gram. Penumisan 

dilakukan sampai air menyusut,kemudian dilanjutkan dengan menambahkan 

seasoning lembaran. Seasoning lembaran dicampurkan secara menyeluruh dalam 

waktu yang singkat kemudian sambal diangkat dari wajan pemanas. Prosedur 

pembuatan sambal diatas dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 1. Pembuatan Seasoning Lembaran Bunga Kecombrang (Boutoom, 2008 

dengan modifikasi 

Bunga Kecombrang Segar 

Pengecilan ukuran sebesar 1-2 cm  

Penghalusan 

 

Penimbangan sebanyak 500 gram  

 

Maserasi, t=1 jam  

 

Penyaringan 

 

Aquade

s 

(1:1) 

 

Filtrat Kecombrang 

(5%, 10%, 15%)(v/v) 

 

Pencampuran   
Karagenan 

(1%, 1,5%, 2%) 
 

Pemanasan 60oC selama 10 menit 

Pemanasan sampai suhu 80oC selama dipertahankan 5 menit 

Pencetakan (loyang ukuran 20 cmx20cmx3cm)  dan Pengeringan T=50oC 

selama 18 jam 

 

Seasoning lembaran 

Analisa :  

 Antioksidan 

 KA 

 Kelarutan 

 Ketebalan 

Ampas 
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Gambar 5. Pembuatan Sambal 
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3.5 Prosedur Analisa  

3.5.1 Kadar Air (AOAC, 1984)  

1. Botol timbang dipanaskan selama 15 menit dalam oven kemudinan diangkat 

dan didinginkan dalam desikator.  

2. Botol lalu ditimbang dan dicatat beratnya sebagai botol timbang kosong.  

3. Bahan ditimbang sebanyak 2 gram dan kemudian dikeringkan dalam oven 

pada suhu 100-105oC selama 3-5 jam sampel bahan diangkat dan 

didinginkan dalam desikator. 

4. Sampel kemudian dicatat beratnya sebagai berat akhir. Kadar air dihitung 

dengan rumus :  

 

Kadar air (%) =
berat awal − berat akhir 

berat akhir
 x 100% 

 

3.5.2 Penentuan Aktivitas Antiksidan Metode Radical Scavening Activity 

(Khasani, 2004)  
 

1. Serbuk DPPH dilarutkan sebanyak 1 mg ke dalam 5 mL metanol.  

2. 1 mg  DPPH dipipet dan ditambahkan dengan 4 mL metanol senyawa uji.  

3. Sampel 1 gram dilakukan pengenceran dengan methanol sampai 9 mL.  

4. Campurn larutan tersebut disentrifuse selama 10 menit.  

5. Supernatan diambil dilakukan dengan cara penyaringan. 

6. Hasil saringan diambil sebanyak 4 ml dan ditambahkan larutan DPPH 

sebanyak 1 ml. 

7. Diinkubasi selama 30 menit pada suhu ruang 
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8.  Dilakukan pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer UV pada 

panjang gelombang 517 nm (As). Digunakan larutan blanko yang terdiri 

dari 4 mL methanol dalam 1 mL DPPH dan mengukurnya pada panjang 

gelombang yang sama (Ab). 

9. Menghitung aktivitas penghambatan radikal bebas dengan rumus dibawah 

ini :  

Aktivitas Antioksidan (%)

=
absorbansi kontrol − absorbansi sampel 

absorbansi kontrol
 x 100% 

3.5.3 Kelarutan Dalam Air Panas (suhu 80oC) dan Air Dingin (suhu 25oC) (Colle 

dkk, 2006 dengan modifikasi) 
 

1. Seasoning lembaran dipotong membentuk persegi dengan ukuran 2 cm x 2 

cm ditimbang dan direndam dalam 10 mL aquades.  

2. Kemudian seasoning lembaran direndam selama 24 jam pada suhu 80oC dan 

25oC. 

3. Berat kering sampel awal dan akhir ditentukan dengan mengeringkan 

sampel pada suhu 80oC selama 24 jam. 

 

Kelarutan (%) =
wi − wf 

wi
 x 100% 

Keterangan : 

Wi : berat awal (g) 

Wf : berat akhir (g) 

3.5.4 Ketebalan (ASTM D6988-03, 2003) 
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1. Ketebalan diukur dengan instrumen micrometer sekrup, ketelitian 0,001 

mm 

2. Micrometer diletakkan pada meja yang padat dan bersih dari kotoran 

3. Micrometer diatur pada titik nol kemudian kaki pengepres diturunkan pada 

sampel  

4. Kaki pengepres diangkat sedikit kemudian dipindahkan dari lokasi 

pengukuran pertama 

5. Pengukuran diulang pada lima tempat yang berbeda  

6. Nilai ketebalan adalah rata-rata hasil dari kelima tempat pengukuran 

tersebut.  

3.5.5 Uji organoleptik dengan metode Hedonic Scale Scoring (Kartika,1997)  
 

Analisa organoleptik yang dilakukan adalah analisa hedonik. Analisa 

hedonik dilakukan dengan menggunakan panelis tidak terlatih dari mahasiswa 

dengan tujuan mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu bahan 

pangan (Rhani, 2010). Panel yang digunakan untuk uji organoleptik adalah 20 

panelis yang tidak terlatih. Skor penilaian organoleptik disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Skor Penilaian Pada Analisa Organoleptik Sambal Kecombrang  

Skala Penilaian 

Skor  

Kenampakan  Rasa  Aroma  Kesukaan  

1  Sangat tidak 

menarik  

Sangat tidak 

enak  

Sangat tidak 

kuat 

Sangat tidak 

suka  

2  Tidak menarik  Tidak enak  Tidak kuat  Tidak suka  

3  Cukup menarik  Cukup enak  Cukup kuat Cukup suka  

4  Menarik  Enak  Kuat Suka  

5  Sangat menarik  Sangat enak  Sangat Kuat Sangat suka  

 

 

 


