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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan pada penelitian untuk menguji 

hipotesis dengan meneliti populasi atau sampel tertentu yang diambil secara acak, 

pengumpulan data menggunakan instrumen, dan analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik (Sugiyono, 2010). 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen sesungguhnya (True 

Experiment) yang menggunakan desain rancangan percobaan rancangan acak 

lengkap faktorial. Penelitian eksperimen semu untuk melihat kemungkinan 

hubungan antar variabel terhadap beberapa macam perlakuan yang hasilnya saling 

dibandingkan, namun tetap menyadari keterbatasan penelitian (Azwar, 2001). Ciri 

dari penelitian eksperimen sesungguhnya adalah adanya manipulasi variabel 

bebas, namun tanpa ada pemilihan acak untuk kelompok, dan atau tanpa 

kelompok kontrol (Brink & Wood, 2000). 

3.1.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan Rancangan Acak Lengkap (Completely 

Randomized Design) sebagai rancangan percobaan yang digunakan. Desain 

rancangan penelitian ini menggunakan rancangan Factorial Design. Factorial 

Design merupakan desain eksperimen yang dilengkapi adanya dua atau lebih 

variabel independen (variabel bebas) yang dimanipulasi (Azwar, 2001).  
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Berikut adalah skema penelitiannya: 

 Variabel P 

Variabel L 

 P1 P2 

L1 L1P1 L1P2 

L2 L2P1 L2P2 

Gambar 3.1 Rancangan Desain Faktorial 

Keterangan: 

Variabel P: Variabel bebas 1 

Variabel L: Variabel bebas 2 

 Berdasarkan permasalahan yang diteliti, rancangan yang digunakan adalah 

desain faktorial yang terdiri dari 2 faktor, yaitu: faktor P (berbagai waktu 

perebusan krokot kering) yang terdiri dari P1 (5 menit), P2 (10 menit), dan P3 (15 

menit). Penentuan waktu perebusan penelitian ini didasarkan oleh penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Poeydomenge & Savage (2007) dengan 

waktu perebusan optimum 5 menit dalam mengurangi oksalat pada tanaman 

krokot. Sedangkan faktor L (konsentrasi penambahan larutan NaCl) yang terdiri 

dari L1 (1M; dari 5,844 gram serbuk NaCl dengan 100 ml aquades), P2 (2M; dari 

11,688 gram serbuk NaCl dengan 100 ml aquades), dan P3 (3M; dari 17,532 gram 

serbuk NaCl dengan 100 ml aquades). Perlakuan awal pada semua sampel (P0L0) 

dilakukan dengan perebusan selama 3 menit tanpa pemberian larutan NaCl.  

Penentuan konsentrasi NaCl yang telah disebutkan mengacu pada hasil 

riset yang telah dilakukan oleh Muttakin (2015) dengan hasil uji oksalat optimum 

menggunakan NaCl 10% selama 2 jam. Semua sampel baik untuk faktor waktu 

perebusan maupun faktor konsentrasi larutan NaCl yang akan digunakan 

mendapatkan perlakuan awal yang sama, yaitu perebusan selama 3 menit. 

Rancangan penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1 Rancangan Faktorial 3 x 3 

 (P0L0) 

P1 P2 P3 

L1 P1L1 P2L1 P3L1 

L2 P1L2 P2L2 P3L2 

L3 P1L3 P2L3 P3L3 

(Sumber: Rofieq, 2016) 

Keterangan: 

a. Faktor P adalah Waktu Perebusan sampel terdiri atas 3 macam: 

P1 = 5 menit 

P2 = 10 menit 

P3 = 15 menit 

b. Faktor L adalah Konsentrasi larutan NaCl yang ditambahkan terdiri atas 3 

macam: 

L1 = 1 M 

L2 = 2 M 

L3 = 3 M 

c. P0L0 adalah Perlakuan awal semua sampel, sampel direbus selama 3 menit 

tanpa dipenambahan larutan NaCl 

d. Kombinasi faktor P dan faktor L 

P0L0 = Perlakuan awal pada semua sampel 

P1L1 = Perebusan selama 5 menit dan penambahan larutan NaCl 1 M 

P1L2 = Perebusan selama 5 menit dan penambahan larutan NaCl 2 M  

P1L3 = Perebusan selama 5 menit dan penambahan larutan NaCl 3 M  

P2L1 = Perebusan selama 10 menit dan penambahan larutan NaCl 1 M  

P2L2 = Perebusan selama 10 menit dan penambahan larutan NaCl 2 M  

P 

L 
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P2L3 = Perebusan selama 10 menit dan penambahan larutan NaCl 3 M  

P3L1 = Perebusan selama 15 menit dan penambahan larutan NaCl 1 M 

P3L2 = Perebusan selama 15 menit dan penambahan larutan NaCl 2 M  

P3L3 = Perebusan selama 15 menit dan penambahan larutan NaCl 3 M  

Rancangan percobaan yang digunakan untuk menempatkan unit eksperimental 

dalam lingkungan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap. 

Berbagai perlakuan yang diberikan kemudian diuji kandungan oksalat 

totalnya melalui proses titrasi. Pengujian oksalat total penelitian ini disertai 

dengan pengulangan untuk meningkatkan ketelitian dan akurasi hasil penelitian. 

Proses penentuan berapa banyak pengulangan yang harus dilakukan dalam 

penelitian ini dihitung menggunakan rumus yang melibatkan banyaknya variasi 

perlakuan dan banyaknya sampel total yang diteliti. 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, pengulangan didasarkan dengan perhitungan 

rumus sebagai berikut: 

(t – 1) (r – 1) ≥ 15  

(9 – 1) (r – 1) ≥ 15  

8r – 8 ≥ 15  

8r ≥ 15 + 8  

8r ≥ 23  

r ≥ 23

8
 

 

r ≥ 2,875 (dibulatkan menjadi 3) 

(dilakukan pengulangan 3 kali) 
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Keterangan: 

r : replikasi (pengulangan) 

t : treatment (perlakuan) 

n  : jumlah sampel  

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih akurat maka pengujian oksalat dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang, pada tanggal 6 – 17 Oktober 2018. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Sukmadinata (2011) menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan 

objek penelitian, baik hasil perhitungan maupun pengukuran (kuantitatif atau 

kualitatif) dari karakteristik tertentu yang akan digeneralisasikan. Populasi 

penelitian ini adalah tumbuhan krokot Portulaca oleracea yang ditemukan 

tumbuh liar di sekitar persawahan daerah Desa Kandeg, Dusun Waung, 

Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang bertujuan untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling 

dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Jenis teknik sampling 

tersebut diterapkan berdasarkan seluruh anggota populasi yang homogen, 

penerapan teknik itu berarti menunjukkan jika pengambilan sampel dilakukan 
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secara acak, sehingga setiap satuan sampling yang ada dalam populasi memiliki 

peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel (Rofieq, 2016). 

Sugiyono (2010) menegaskan bahwa pengambilan sampel dengan teknik 

Simple Random Sampling memberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

anggota sampel pada setiap individu dalam populasi baik secara tunggal maupun 

berkelompok. Sampel yang digunakan berasal dari keseluruhan tanaman krokot 

yang telah dipanen dan dikeringkan, di sekitar persawahan daerah Desa Kandeg, 

Dusun Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.  

3.3.3 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tanaman krokot kering yang telah dipanen sesuai dengan banyak perlakuan yang 

akan diberikan. Setiap unit percobaan menggunakan 10 gram sampel krokot 

kering. Sampel yang diuji kandungan oksalatnya adalah sebanyak 16 yang terdiri 

atas 9 sampel perlakuan kombinasi faktor, 3 sampel perlakuan waktu perebusan, 3 

sampel perlakuan penambahan NaCl, dan 1 sampel tanpa perlakuan. Namun, 

analisis statistik diperuntukkan pada sampel perlakuan kombinasi faktor saja agar 

sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Sehingga jumlah 

keseluruhan sampel krokot kering yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 160 gram. Pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali dalam menguji 

kandungan oksalat total pada krokot dari setiap sampel yang berupa filtrat krokot. 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel bebas: waktu perebusan dan konsentrasi larutan NaCl.  

2. Variabel terikat: kandungan oksalat pada krokot kering yang diuji 

sebelum dan sesudah perlakuan. 

3. Variabel terkontrol: volume air untuk perebusan, massa krokot kering, 

proses pengeringan, dan suhu perebusan. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel bebas: 

a. Waktu perebusan adalah durasi merebus krokot kering dalam 200 ml 

air, yaitu: 5, 10, dan 15 menit. 

b. Penambahan larutan NaCl adalah konsentrasi larutan NaCl yang 

ditambahkan untuk merendam sampel krokot kering saat direbus 

selama 3 menit, yaitu: 1, 2, dan 3M. 

2. Variabel terikat:  

a. Kandungan oksalat adalah oksalat total yang terkandung dalam 

krokot kering sebelum diolah menjadi serbuk krokot melalui proses 

uji oksalat, baik sebelum maupun sesudah perlakuan. 

3. Variabel terkontrol:  

a. volume air perebusan 200ml dan waktu perebusan awal 3 menit  

b. Massa krokot kering: 10 gram per unit perlakuan 

c. Proses pengeringan: dijemur di bawah terik matahari untuk tahap 

awal dan dioven dengan suhu 100oC selama 15 jam untuk tahap 

lanjut  
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

A. Pencarian subyek yang akan diteliti 

Mencari subyek yang akan diteliti dan kemudian didapatkan 

subyek yang akan diteliti adalah tanaman krokot (Portulaca oleracea) liar 

yang tumbuh di area persawahan daerah Desa Kandeg, Dusun Waung, 

Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 

B. Studi literatur subyek penelitian 

Melakukan studi literatur tentang tanaman krokot sebelum 

melakukan penelitian, seperti: mengkaji kandungan nutrisi dan antinutrisi 

krokot, manfaat krokot bagi kesehatan tubuh, dampak negatif antinutrisi 

dalam krokot bagi tubuh, cara mengurangi zat antinutrisi yang terkandung 

dalam krokot, serta cara pemanfatan krokot yang lebih menarik dan 

praktis. 

C. Merumuskan permasalahan yang akan diangkat 

Merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh waktu 

perebusan dan penambahan konsentrasi larutan NaCl terhadap kandungan 

oksalat pada krokot dalam proses pembuatan serbuk krokot sebagai 

suplemen makanan. 
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D. Membuat hipotesis dari rumusan masalah yang telah dibuat 

Membuat hipotesis penelitian setelah merumuskan masalah yang 

akan diteliti yang diharapkan dari hasil uji oksalat adalah adanya pengaruh 

dan perbedaan yang signifikan pada waktu perebusan dan penambahan 

konsentrasi larutan NaCl terhadap kandungan oksalat dalam proses 

pembuatan serbuk krokot sebagai suplemen makanan. 

E. Menyiapkan subyek penelitian  

Menyiapkan tanaman krokot yang akan digunakan sebagai bahan 

dasar penelitian ini, mulai dari memanen dan mengeringkan krokot 

melalui proses penjemuran di bawah terik matahari selama 48 jam. 

F. Menyiapkan tempat uji subyek penelitian 

Menyiapkan segala kebutuhan administrasi laboratorium dan 

menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama proses penelitian. 

Tempat uji dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

G. Menguji subyek penelitian 

Menguji sampel krokot di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk melihat kandungan oksalat hasil perlakuan 

dan memilih mana perlakuan terbaik dalam mengurangi oksalat krokot. 

H. Mengolah data hasil pengujian subyek penelitian 

Mengolah data dari hasil uji kandungan oksalat krokot di 

Laboratorium dari volume titrasi uji oksalat ke dalam perhitungan 

kandungan krokot sesuai rumus yang ada dan kemudian mengolah data ke 

dalam software SPSS untuk menganalisis hasil uji paling optimum serta 
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melihat ada tidaknya perbedaan dari masing-masing perlakuan. Software 

yang diigunakan adalah IBM SPSS Statistic 21. 

I. Menganalisis data hasil pengujian subyek penelitian 

Menganalisis data hasil uji subyek disertai dengan studi literatur 

penunjang yang dijadikan sebagai acuan penelitian, sehingga dapat 

menarik kesimpulan apakah perlakuan mempengaruhi kandungan oksalat 

krokot, selain itu juga untuk menjawab hipotesis penelitian. Menganalisis 

data ini juga dibantu oleh software SPSS untuk mendapatkan analisis yang 

lebih menyeluruh. 

J. Konsultasi dengan pembimbing 

Melakukan konsultasi dengan pembimbing skripsi baik sebelum 

maupun setelah penelitian agar pelaksanaan setiap tahap penelitian tidak 

melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan serta agar tetap berada di 

koridor ilmu pengetahuan yang diterapkan. 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap untuk 

menempatkan unit eksperimental. Rancangan percobaan ini memiliki ciri khas 

yang relatif homogen antara bahan percobaan dan lingkungan percobaannya. Hal 

tersebut menyebabkan seluruh satuan percobaannya memiliki peluang yang sama 

besar untuk dikenai oleh suatu jenis perlakuan atau pengacakan yang dilakukan 

secara lengkap tanpa batasan tertentu. Suatu ulangan dalam perlakuan diperlukan 

dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian membutuhkan derajat ketelitian 

dalam perlakuannya. Dasar penelitian eksperimen yang dilakukan pada krokot 

kering dengan rancangan percobaan acak lengkap 2 faktorial. Faktor P adalah 
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waktu perebusan dengan 3 ragam perlakuan dan faktor L adalah penambahan 

larutan NaCl dengan 3 ragam perlakuan. Ulangan dilakukan sebanyak 2 kali. 

Berdasarkan kedua faktor didapatkan 9 kombinasi perlakuan, sedangkan banyak 

unit eksperimen dalam rancangan acak lengkap faktorial sebanyak 16 unit. 

Berikut uraian perlakuan yang dimaksudkan: 

Perlakuan waktu perebusan (P) terdiri atas 3 variasi, yaitu: 

P1 = 5 menit  

P2 = 10 menit  

P3 = 15 menit 

Penentuan berbagai waktu perebusan mulai dari yang tercepat, yaitu selama 5 

menit didasarkan dari penelitian terdahulu oleh Poeydomenge & Savage (2007) 

tentang waktu yang efektif dalam mengurangi oksalat hingga waktu perebusan 

terlama, yaitu 15 menit didasarkan dari ketahanan maksimal asam lemak omega-3 

terhadap lama pemasakan dengan tingkat kerusakan terendah untuk menjaga mutu 

gizi bahan pangan (Khamidinal et al., 2007). 

Perlakuan penambahan larutan NaCl (L) terdiri atas 3 variasi, yaitu: 

L1 = NaCl 1M 

L2 = NaCl 2M  

L3 = NaCl 3M 

Penentuan penambahan ragam konsentrasi larutan garam (NaCl) dalam penelitian 

ini didasarkan dari penelitian terdahulu oleh Muttakin (2015) yang mampu secara 

efektif mengurangi kandungan oksalat dengan sedikit penambahan garam pada 

sampelnya, sehingga penelitian ini ingin menguji konsentrasi larutan NaCl yang 

paling optimal dalam mengurangi oksalat krokot. 
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 Gambar 3.2 Denah Percobaan Faktorial 3 x 3 
 Sumber: Rofieq (2016) 

Kedua faktor di atas diulang sebanyak 2 kali, sehingga didapatkan ragam 

unit eksperimen sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Ragam Unit Eksperimen Penelitian 

P1L1 = P1L11, P1L12 P2L1 = P2L11, P2L12 P3L1 = P3L11, P3L12 

P1L2 = P1L21, P1L22 P2L2 = P2L21, P2L22 P3L2 = P3L21, P3L22 

P1L3 = P1L31, P1L32 P2L3 = P2L31, P2L32 P3L3 = P3L31, P3L32 

Sumber: (Rofieq, 2016) 

Tabel percobaan rancangan acak lengkap faktorial di atas dapat dilihat 

pada (Tabel 3.2) 

Tabel 3.3 Tabel percobaan 

 Ulangan I Ulangan II 

K
o

m
b

in
a

si
 p

er
la

k
u

a
n

 

P1L11 P1L12 

P1L21 P1L22 

P1L31 P1L32 

P2L11 P2L12 

P2L21 P2L22 

P2L31 P2L32 

P3L11 P3L12 

P3L21 P3L22 

P3L31 P3L32 

 Sumber: Rofieq (2016)

Faktor 

L 

L1 L2 L3 

P 

P1 P1L1 P2L2 P1L3 

P2 P2L1 P2L2 P2L3 

P3 P3L1 P3L2 P3L3 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

Penelitian diawali dengan persiapan alat dan bahan yang diperlukan. Alat 

dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian adalah sebagai berikut: 

A. Bahan yang digunakan terdiri dari: 

1. Krokot kering   : 160 gram (tersedia 500 gram) 

2. Aquades   : 2 jerigen (@5 liter x 2 = 10 liter)  

3. Bahan Larutan NaCl    

a. Aquades  : 300 mililiter (untuk 3 larutan @100 ml) 

b. Padatan NaCl  : 35,064 gram  

Keterangan: 

 NaCl 1M : 5,844 gram 

 NaCl 2M : 11,688 gram 

 NaCl 3M : 17,532 gram 

4. Reagen H2SO4 4 N  : @10 ml per sampel tiap pengulangan 

5. Reagen KMnO4 0,0892 N  

6. Kertas saring   : 2 gulung atau 2 lembar utuh 

7. Vaseline (untuk mencegah kebocoran saat titrasi) 

8. Air kran dan sabun (untuk mencuci alat yang telah digunakan) 

9. Klip plastik   : 1 pack 

10. Kertas label   : 1 lembar 
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B. Alat yang digunakan: 

1. Alat membuat Filtrat Krokot 

a. Cawan petri  : 6 buah 

b. Panci kecil  : 1 buah 

c. Kompor gas  : 1 gas 

d. Vakum  : 1 buah 

e. Erlenmeyer Vakum  : 1 buah 

f. Corong Buchner  : 1 buah 

g. Beaker Glass 100 ml : 2 buah 

h. Sentrifuge eba 20  : 1 buah 

i. Tabung sentifuge  : 4 buah 

j. Spatula : 1 buah 

k. Botol Schott  : 1 buah 

l. Botol wadah filtrat  : 6 buah 

2. Alat membuat Larutan NaCl 

a. Beaker Glass 50 ml  : 3 buah 

b. Spatula  : 1 buah 

c. Labu takar 100 ml  : 3 buah 
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3. Alat Uji Oksalat 

a. Buret 50 dan statif  : 1 buah 

b. Corong kaca  : 1 buah 

c. Pipet ukur 0,5 ml : 1 buah 

d. Pipet ukur 10 ml  : 7 buah 

e. Pipet ukur 25 ml  : 1 buah 

f. Beaker Glass 100 ml  : 1 buah 

g. Beaker Glasss 50 ml  : 1 buah 

h. Erlenmeyer 100 ml  : 9 buah 

i. Erlenmeyer 50 ml  : 4 buah 

4. Alat umum 

a. Neraca analitik  : 1 buah 

b. Beaker Glass 1 L  : 1 buah 

c. Beaker Glass 400 ml  : 1 buah 

d. Beaker Glass 250 ml  : 2 buah 

e. Oven inkubator  : 1 buah 

f. Kamera Handphone : 1 buah 

g. Stopwatch Handphone  : 1 buah 

h. Blender  : 1 buah 

i. Ayakan tepung  : 1 buah 
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Tahap pelaksanaan penelitian ini dijelaskan pada paparan di bawah: 

1. Penentuan tumbuhan 

Penentuan tumbuhan krokot (Portulaca oleracea) dilakukan berdasarkan 

teori Backer. Penentuan dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam pemilihan 

subyek uji dan memastikan bahwa tumbuhan tersebut adalah benar-benar krokot. 

2. Pemanenan 

 Tumbuhan krokot (Portulaca oleracea) dipanen dari berbagai area sekitar 

persawahan di daerah Desa Waung, Dusun Kandeg, Kecamatan Baron, Kabupaten 

Nganjuk pada waktu pagi hari. Pemanenan dilakukan dengan mencabut seluruh 

bagian tanaman. 

3. Pengeringan 

Tumbuhan krokot (Portulaca oleracea) yang didapatkan dari proses 

pemanenan kemudian dicuci di bawah air mengalir untuk membersihkan dari 

debu dan kotoran yang menempel pada batang dan daun. Setelah dibersihkan, 

bagian akar krokot yang tidak dibutuhkan dalam penelitian dipotong dan dibuang 

dan dilakukan proses pengeringan di bawah sinar matahari langsung selama 

kurang lebih 72 jam (3 hari). Pengeringan dihentikan ketika krokot telah kering, 

dipastikan dengan sedikit meremas krokot hasil jemuran. Apabila mulai mudah 

hancur berarti dianggap sudah kering sepenuhnya. Krokot kering kemudian 

dipilah kembali untuk memisahkan dari butiran bijinya karena yang digunakan 

dalam penelitian ini hanya bagian batang dan daun saja. 
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4. Pengujian kandungan oksalat  

Menguji jumlah oksalat total krokot yang telah kering di Laboratorium Kimia 

Universitas Muhamadiyah Malang sebelum diberi perlakuan. Jumlah oksalat total 

yang terkandung dalam krokot diuji dengan metode Analisis Volumetri melalui 

titrasi. Metode tersebut menggunakan reagen H2SO4 4 N dan KMnO4 0,0892 N. 

Pengujian dilakukan pada krokot kering yang telah diolah menjadi filtrat 

sebelumnya. Detail prosedur pengujian kandungan oksalat krokot dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Pembuatan Filtrat Awal Krokot (Tanpa perlakuan) 

1. Membuat filtrat diawali dengan merebus krokot kering dalam aquades 

selama 3 menit;  

2. Menyaring air krokot menggunakan alat penyaring vakum yang telah 

diberi kertas saring; 

3. Memasukkan hasil filtrasi krokot rebus ke dalam beaker glass dan 

meletakkan ampas hasil penyaringan pada cawan petri; 

4. Memasukkan ampas krokot ke dalam oven untuk proses pengeringan 

kembali sebelum diberi perlakuan lanjut sesuai variabel yang telah 

ditentukan (proses ini menghasilkan sampel krokot kering); 

5. Melakukan sentrifugasi pada filtrat krokot dan memasukkan filtrat 

hasil sentrifugasi dalam botol (filtrat ini merupakan filtrat krokot tanpa 

perlakuan); 
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b. Pembuatan Filtrat Perlakuan 

 Membuat filtrat sesuai dengan unit perlakuan dari ampas krokot yang 

telah melalui proses filtrasi awal dan telah dikeringkan kembali 

menggunakan masing-masing sampel krokot kering 10 gram, yaitu 

perlakuan waktu perebusan (5, 10, dan 10 menit) dan penambahan 

NaCl (1M, 2M, 3M) kemudian filtrat dibuat seperti cara yang telah 

dijelaskan pada proses pembuatan filtrat awal krokot. 

 Melakukan pengovenan kembali pada ampas krokot yang telah diberi 

perlakuan; 

 Memasukkan hasil filtrat perlakuan ke dalam masing-masing botol 

yang telah diberi label sebelum melakukan uji oksalat. 

c. Pengujian Oksalat pada Filtrat Awal Krokot  

 Menyiapkan seperangkat alat titrasi, yaitu: buret dan statif; 

 Mengisi buret dengan reagen KMnO4 0,0892 N; 

 Mengambil sampel filtrat krokot masing-masing sebanyak 10 ml 

dengan pipet ukur 10 ml ke dalam erlenmeyer 100 ml; 

 Menambahkan reagen H2SO4 4 N sebanyak 10 ml ke dalam tiap 

erlenmeyer berisi filtrat krokot yang akan diuji oksalatnya; 

 Melakukan titrasi pada filtrat krokot yang telah diberi reagen H2SO4 4 

N dengan reagen KMnO4 0,0892 N secara perlahan sambil 

digoyangkan dan memperhatikan dengan seksama perubahan warna 

yang terjadi selama proses titrasi; 
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 Menghentikan titrasi ketika filtrat mampu mempertahankan warna 

merah muda setidaknya selama 20 detik atau dengan kata lain warna 

merah muda tidak hilang selama 20 detik; 

 Mencatat volume titrasi yang dapat dilihat pada skala buret berisi 

reagen KMnO4 0,0892 N (volume titrasi ini yang kemudian digunakan 

untuk menghitung kandungan oksalat krokot menggunakan rumus); 

 Mengulang pengujian oksalat sebanyak unit perlakuan yang ada untuk 

mendapatkan semua data yang dibutuhkan. 

 Menghitung kandungan oksalat pada krokot dari volume hasil titrasi 

menggunakan rumus di bawah ini: 

Oks = 
Vt x N x BE Oks x 1000

S
 

Keterangan: 

Oks  : Kandungan Oksalat (ppm atau mg/L) 

Vt   : Volume titrasi 

N   : Konsentrasi KMnO4 (0,0892 N) 

BE Oks  : Berat Ekuivalen Oksalat (45) 

5. Perlakuan 

Memberi perlakuan pada krokot kering yang telah diuji jumlah oksalat 

awalnya, yaitu: waktu perebusan dan penambahan larutan NaCl dengan ragam 

perlakuan sesuai unit eksperimen.  
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a. Waktu perebusan (Perlakuan P) 

Krokot kering yang telah diuji jumlah oksalat total awal kemudian diberi 

perlakuan P. Waktu perebusan untuk tiap sampel secara berurutan, yaitu: 5 

menit (P1), 10 menit (P2), dan 15 menit (P3). Perebusan dilakukan dengan 

memasukkan masing-masing 10 gram sampel krokot kering ke dalam panci 

berisi 200 ml aquades, kemudian merebus sampel di atas kompor dengan api 

sedang. Ragam waktu perebusan masing-masing sesuai dengan perlakuan 

yang telah disebutkan. Hasil masing-masing perebusan kemudian dipisahkan 

ampasnya dan diambil filtratnya untuk diuji sebanyak 3 sampel unit 

percobaan. 

b. Penambahan Larutan NaCl (Perlakuan L) 

Perlakuan L dilakukan pada krokot kering yang telah diuji jumlah oksalat 

awalnya. Penambahan konsentrasi larutan NaCl pada tiap sampel secara 

berurutan, yaitu: 1M (L1), 2M (L2), dan 3M (L3). Penambahan NaCl 

dilakukan dengan menambahkan larutan NaCl sesuai konsentrasi yang telah 

disebutkan sebanyak 50 ml ke dalam panci berisi krokot kering hasil filtrasi 

awal yang telah berisi aquades 200 ml yang kemudian direbus selama 3 menit. 

Ampas krokot tiap penambahan NaCl dipisahkan kemudian diambil filtratnya 

dan perlakuan ini menghasilkan 3 unit sampel eksperimen. 

c. Perebusan dan Penambahan Larutan NaCl (P dan L) 

Perlakuan ini menggabungkan waktu perebusan dengan penambahan 

larutan NaCl secara bersamaan dari ampas krokot hasil filtrasi awal. Hasil 

kombinasi perlakuan ini sebanyak 9 unit eksperimen berupa filtrat yang siap 

uji jumlah oksalat kembali dan ampas krokot yang akan di oven kembali. 
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6. Pengujian kandungan oksalat setelah perlakuan 

Keseluruhan sampel filtrat krokot hasil perlakuan kemudian diuji kembali 

jumlah oksalatnya di tempat penelitian sama, yaitu: Laboratorium Kimia 

Universitas Muhammadiyah Malang. Pengujian kembali jumlah oksalat krokot 

yang telah diberi perlakuan dilakukan dengan metode yang sama, yaitu: analisis 

volumetri melalui proses titrasi menggunakan reagen H2SO4 dan KMnO4 dengan 

cara yang telah dijelaskan sebelumnya (Ardhian & Indriyani, 2013). 

7. Pengeringan kembali 

Seluruh ampas krokot yang telah diberi perlakuan dan diuji kandungan 

oksalatnya kemudian dikeringkan kembali menggunakan oven yang tersedia di 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. Sampel yang akan 

dikeringkan diletakkan pada cawan petri berlabel yang telah dilapisi kertas saring 

sebagai alasnya. Proses pengovenan kurang lebih berlangsung selama 20 jam. 

Krokot hasil pengovenan kemudian dimasukkan ke dalam plastik berlabel 

sebelum dihaluskan menjadi serbuk. 

8. Pembuatan serbuk krokot 

Krokot yang sudah benar-benar kering kemudian dihaluskan hingga berupa 

serbuk menggunakan blender dan diayak dengan ayakan tepung. 

9. Pemanfaatan serbuk krokot sebagai suplemen makanan 

Serbuk rokot yang sudah jadi dimanfaatkan sebagai suplemen makanan yang 

pemanfaatannya dapat digunakan sebagai tambahan makanan sehari-hari dengan 

menaburkan serbuk krokot di atas makanan dalam jumlah secukupnya.  
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode tes dengan teknik Analisis Laboratorium 

untuk proses pengumpulan data (Sukmadinata, 2011). Metode ini dipilih karena 

untuk mengetahui pengaruh berbagai perlakuan terhadap kandungan suatu 

senyawa kimia memerlukan proses uji laboratorium yang sistematis. Penelitian ini 

menerapkan metode analisis laboratorium untuk mengetahui kandungan oksalat 

total pada krokot baik sebelum maupun sesudah diberi perlakuan. 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari total hasil uji 

laboratorium yang menunjukkan kandungan oksalat pada sampel krokot melalui 

metode analisis volumetri dengan titrasi. Pengujian kandungan oksalat dilakukan 

sebelum pemberian perlakuan dan setelah pemberian perlakuan. Data yang 

didapatkan berupa angka yang merupakan volume titrasi. Setiap volume hasil 

titrasi yang didapatkan kemudian dimasukan ke dalam rumus perhitungan 

kandungan oksalat. Hasil perhitungan itulah yang kemudian menunjukkan 

kandungan oksalat pada krokot untuk dibandingkan dan dianalisis pengaruhnya 

sebelum dan sesudah perlakuan. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang 

datanya berupa angka hasil perhitungan dengan rumus dari nilai volume titrasi 

sampel yang mempresentasikan kandungan oksalat total filtrat krokot melalui 

hasil uji laboratorium. Analisis data dilakukan dengan mengolah data ke dalam 

software IBM SPSS Statistic 21. Normalitas penyebaran data diketahui dengan uji 

normalitas (Kolmogorov Smirnov), keseragaman varian data penelitian diperoleh 

dari uji homogenitas (Levene’s Test). Data yang telah diketahui normal dan 

homogen kemudian diuji menggunakan uji Anava Dua Jalur (Two-Way Anova)  

dengan probabilitas 95% dan taraf signifikan 0.05 untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh waktu perebusan dan penambahan Larutan NaCl terhadap kandungan 

oksalat dalam krokot pada proses pembuatan serbuk krokot sebagai suplemen 

makanan. Uji lanjutan dilakukan dengan uji Duncan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan yang signifikan antar perlakuan dan untuk mengetahui 

perlakuan terbaik yang menghasilkan kandungan oksalat krokot terendah.  
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3.8 Skema Penelitian 

Penelitian ini memiliki alur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan 
Bahan Utama

Persiapan 
Bahan 

Penelitian

Pengujian 
Oksalat Awal

Pengeringan

Perlakuan

Pengujian 
Oksalat 

Perlakuan

Pengeringan 
Kembali

• Pemilihan tanaman 

krokot 

• Pemanenan 

• Pembesihan 

• Pemilahan 

• Pengeringan alami 

 

• Pembuatan Larutan 

NaCl (1M, 2M, 3M) 

• Pembuatan Filtrat 

Awal krokot (direbus 

3 menit) 

• Pemisahan ampas 

krokot 

 

• Pengujian Filtrat Awal 

(3 kali pengulangan) 

• Analisis volumetri 

(titrasi) 

• Reagen H2SO4 dan 

KMNO4 

 

• Pengovenan ampas 

krokot (24 jam) 

 
• Pembuatan Filtrat  

perlakuan sebanyak 15 

filtrat 

• Unit perlakuan 
P0L0 P1 P2 P3 

L1 P1L1 P2L1 P3L1 

L2 P1L2 P2L2 P3L2 

L3 P1L3 P2L3 P3L3 

P: Waktu Perebusan (5,10,15”) 

L: Konsentrasi NaCl (1,2,3M) 

P0L0 : tanpa perlakuan 

(direbus 3”) 

• Pengujian filtrat 

hasil perlakuan  

(3 kali pengulangan) 

• Analisis volumetri 

(titrasi) 

• Reagen H2SO4 dan 

KMNO4 

 

• Pengovenan ampas 

krokot (24 jam) 

• Penghalusan krokot 

kering menjadi serbuk 

untuk suplemen 

makanan 
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A. Skema Pembuatan Filtrat Krokot  

 
 

 

 

DIREBUS 

(3 menit) 

Krokot Kering  

(@10 gram) 

Aquades 

(@200 ml) 

 

 

FILTRASI I 

(Penyaring Vakum) 

FILTRASI II 

(Sentrifuge) 

Krokot hasil rebusan 

Filtrat Krokot 

(tanpa perlakuan) 

Pengeringan 

(Oven 15 jam) 

Ampas Krokot 

Perlakuan 

 P1 P2 P3 

L1 P1L1 P2L1 P3L1 

L2 P1L2 P2L2 P3L2 

L3 P1L3 P2L3 P3L3 

P: Waktu Perebusan (5,10,15”) 

L: Konsentrasi NaCl (1,2,3M) 

 

Filtrat Krokot 

(Perlakuan) 

Ampas Krokot 
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Oksalat Total 

(ppm) 

B. Skema Pengujian Oksalat Krokot

Filtrat Krokot 

(@10 ml) 

H2SO4 

(@ 10 ml) 

TITRASI 

dengan 

KMNO4 0,0892 N 

Titrasi dihentikan 

jika warna sampel 

(merah muda) 

bertahan  

minimal 20 detik 

Volume Titrasi 

(Volume KMNO4 yang dibutuhkan 

dalam titrasi tiap sampel hingga 

warna relatif stabil minimal 20 

detik)

Dihitung ke dalam Rumus berikut: 

Oks = 
Vt x N x BE Oks x 1000

S

Keterangan: 

Oks : Kandungan Oksalat (ppm atau mg/L) 

Vt  : Volume titrasi 

N  : Konsentrasi KMnO4 (0,0892 N) 

BE Oks  : Berat Ekuivalen Oksalat (45) 




