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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 sampai dengan Juli 

2018 bertempat di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan dan analisa agar pasty di 

penelitian akali ini adalah panci kapasitas 10 liter, kompor, timbangan analitik 

merk Pioneer Ohaus PA413, spatula, baskom, kain saring, Cabinet Dryer. 

Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk analisis adalah seperangkat alat kaca 

(glassware IWAKI PYREX), kurs porselen, desikator merk Glaswerk Wertheim 

6132, timbangan analitik merk Pioneer Ohaus PA413, spatula, pH meter tipe Lab 

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

WTC Binder 7200 tipe E53 no. 89749, Teksture Analyzer by TA-viscometer 

Broolfield,, Termometer, freezer. 

3.2.2 Bahan   

Bahan yang digunakan dalam pembuatan dan analisa agar pasty serta 

pengalikasiannya pada produk custard adalah rumput laut gracilaria sp 

berwarna hijau kecoklatan, kering, dengan umur panen 100 hari yang di 

dapatkan dari Madura, susu kental manis, maizena yang dibeli dari toko belanja 

Giant, telur yang diperoleh dari toko belanja Alfamart. 

Bahan kimia yang digunakan untuk analisis dan proses produksi 
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diantaranya NaOH teknis, HCl 37%, Kaporit, Air, NaOH Proanalis (PA) yang 

diperoleh dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan UMM.  

3.3  Metode Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan 

pendahuluan untuk memperoleh ekstrak agar dari rumput laut Gracilaria sp. 

dengan formulasi tertentu. Pada tahap ini dilakukan analisa organoleptik, tanpa 

ada pengolahan data untuk mengetahui gel yang dihasilkan pada proses ektraksi 

sudah sesuai untuk dilakukan perlakuan pada penelitian selanjutnya. Tahap kedua 

dilakukan proses perlakuan hidrolisis asam hasil ektraksi agar dengan perlakuan 

konsentrasi HCl dan lama waktu pemasakan agar untuk memfasilitasi proses 

hidrolisis. Sedangkan pada tahap ketiga dilakukan aplikasi hasil hidrolisis agar 

terbaik pada produk custard dengan membandingkannya dengan kontrol 

menggunakan tepung maizena dan agar komersil.  

3.4  Penelitian Pendahuluan  

Penelitian tahap ini bertujuan untuk mencari kisaran konsentrasi NaOH 

yang terbaik, dalam hal ini digunakan 4 variabel konsentrasi yaitu : 0;1,5; 3 dan 

4,5 % (b/v). Penelitian ini melakukan proses ekstraksi rumput laut menjadi agar  

hingga terbentuk agar solid. Data yang diperoleh pada penelitian pendahuluan 

ini bersifat sensori atau secara organoleptik (tekstur dan rasa) sehingga analisa 

data tidak dilakukan. 

3.5  Penelitian Tahap I  

Penelitian tahap ini meliputi proses hidrolisis molekul agar berbentuk 

padatan agar yang diperoleh dari penelitian pendahuluan menggunakan model  

rancangan acak kelompok yang disusun secara tersarang atau nested, terdiri atas 
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dua faktor. Waktu pemasakan tersarang pada konsentrasi HCl.  

Tabel 1. Kombinasi perlakuan 

Konsentrasi asam (M) Lama pemasakanT Kombinasi 

 

M1 

T1 M1T1 

T2 M1T2 

T3 M1T3 

 

M2 

T1 M2T1 

T2 M2T2 

T3 M2T3 

 

M3 

T1 M3T1 

T2 M3T2 

T3 M3T3 

 

M4 

T1 M4T1 

T2 M4T2 

T3 M4T3 

 

M1T1: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0 M dan waktu 5 menit   

M1T2: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0 M dan waktu 10 menit   

M1T3: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0 M dan waktu 15 menit   

M2T1: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,1 M dan waktu 5 menit   

M2T2: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,1 M dan waktu 10 menit   

M2T3: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,1 M dan waktu 15 menit   

M3T1: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,3 M dan waktu 5 menit   

M3T2: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,3 M dan waktu 10 menit   

M3T3: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,3 M dan waktu 15 menit   

M4T1: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,5 M dan waktu 5 menit   

M4T2: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,5 M dan waktu 10 menit   

M4T3: Perlakuan dengan konsentrasi larutan HCl 0,5 M dan waktu 15 menit   

Masing-masing kombinasi perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali sehingga 

total percobaan yang akan dilakukan sebanyak 36. Parameter yang akan diamati 

pada agar pasty hasil ekstraksi dari rumput laut gracillaria sp adalah: 
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- Kadar Air  -  Sineresis 

- Kadar Abu - Nilai pH 

-  Turbidity/kekeruhan  -  Gell Strenght 

- Rendemen  -  Gelling Point  

- Melting point  -  Swelling indexs 

3.6  Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap dua merupakan proses aplikasi agar pasty pada produk 

dessert custard. Agar pasty yang diaplikasikan yaitu tiga perlakuan terbaik yang 

diperoleh melalui uji-t. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan rancangan 

acak kelompok sederhana (RAK sederhana).  

Perlakuan tahap tiga adalah sebagai berikut: 

Kontrol 1 : Tanpa penggunaan agar (Maizena) 15% (b/b) 

Kontrol 2 : Penggunaan agar komersial (swallow)  15 % (b/b) 

AG01   : Agar pasty terbaik 5% (b/b) 

AG02   : Agar pasty terbaik 10% (b/b) 

AG03   : Agar pasty terbaik 15% (b/b) 

Masing-masing kombinasi perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali sehingga 

total percobaan yang akan dilakukan sebanyak 15. Parameter yang akan diamati 

pada custard yang dibuat dari agar pasty perlakuan terbaik adalah karakteristik 

sensori berupa: 

- Kekuatan gell   - Warna    

- Kesukaan    - Kenampakan 

- Mouthfeell  
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3.7  Pelaksanaan Penelitian 

 

Pembuatan agar pasty untuk di aplikasikan pada produk custard teridri 

dari tiga tahapan proses yaitu ekstraksi agar-agar dari rumpul laut Gracillaria sp, 

hidrolisis untuk menghasilkan agar pasty dan pengaplikasian pada produk custard. 

Sebelum proses ekstraksi agar-agar dilakukan uji bahan baku rumput laut 

Gracilaria sp. meliputi impurity dan kadar air. Selanjtnya dilakukan ektraksi agar-

agar dengan parameter tekstur dan rasa. Agar-agar hasil ektraksi yang memenuhi 

selanjutnya dihidrolisis untuk membentuk agar pasty dan amati nilai rendemen, 

kadar air, kadar abu, gelling point, melting point, gell strenght, sineresis, swelling 

indeks, pH dan turbidity. Agar pasty dengan perlakuan terbaik selanjutnya 

diaplikasikan sebagai hidrokoloid pada produk custard dan dilakukan analisa 

tekstur, intensitas warna dan uji organoleptik menggunakan uji hedonic scale 

yang meliputi kenampakan, mouthfeel, kesukaan dan rasa. 

3.7.1 Ekstraksi Agar-agar (Metode Java Biocolloid, 2001) 

Ekstraksi agar-agar dari rumput laut Gracilaria sp. mengikuti metode Java 

Biocolloid (2001) dimana rumput laut yang kadar air dan impurities memenuhi 

standart masuk pada proses alkali treatment dengan suhu 110
o
C pada 4 liter 

NaOH 0,1 M selama 1 jam. Selanjutnya rumput laut di cuci dan masuk pada 

proses acid treatment dengan merendam rumput laut pada 2 liter larutan HCl 5% 

selama 20 menit. Setelah 20 menit, rumput laut di cuci hingga pH netral. Rumput 

laut dengan pH netral selanjutnya di lakukan bleaching dengan 3 liter kaporit 4% 

selama 2 jam dan kemudian dilakukan pencucian kembali hingga pH netral. 

Selanjutnya rumput laut direndam pada larutan asam untuk kedua kalinya dengan 

2 liter HCl 5% selama 20 menit dan di cuci hingga pH netral. Setelah pencucian 
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rumput laut dimasak untuk di ektraksi pada air 4 liter air dengan suhu 110
o
C 

selama 1 jam. Setelah proses ekstraksi rumput laut dipisahkan dari airnya. Ampas 

rumput laut sebagai limbah dan air hasil ekstraksi diendapkan untuk proses 

gelling agar-agar selama 24 jam pada suhu ruang. Diagram alir ekstraksi agar-agar 

dari rumput laut Gracillaria sp dapat dilihat pada Gambar 3. 

3.7.2 Hidrolisis Agar-agar (Metode Java Biocolloid, 2001 dengan Modifikasi) 

Proses pebuatan agar pasty mengikuti metode Java Biocolloid (2001) yang 

dimodifikasi dengan cara 1 kg  padatan agar-agar hasil ekstraksi ditambahkan 

dengan 1 liter larutan asam (HCl 0; 0,1; 0,3 dan 0,5 M) lalu dimasak selama 5, 10 

dan 15 menit. Selanjutnya larutan agar di gell kan selama 24 jam pada suhu  ruang 

dan kemudian di keringkan  pada cabinet dryer suhu 50
o
C selama 48 jam. Setelah 

proses pengeringan lembaran agar-agar ditepungkan menggunakan blender. 

Diagram alir hidrolisis agar-agar dapat dilihat pada Gambar 4.  

3.7.3 Pembuatan Custard (Melisa, 2015)  

 Proses pembuatan custard mengikuti resep Melisa (2015) dengan cara 

mencampurkan 30 gram kuning telur dan 50 ml susu kental manis. Setelah 

tercampur rata, tambahkan hidrokoloid sesuai perlakuan (maizena 15%, Agar 

komersil 15%, agar pasty 5%, agar pasty 10% dan agar pasty 15%. Aduk hingga 

rata dan kemudian masak selama 5 menit. Setelah 5 menit angkat dan tuang pada 

cetakan. Dinginkan pada suhu ruang hingga memadat. Diagram alir pembuatan 

custard dapat dilihat pada Gambar 5. 

3.8 Parameter Penelitian  

3.8.1 Analisa Turbidity  (de Man, 1999) 

1. Timbang 4,5 g sampel 
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2. Tambahkan aquades kurang lebih 350 g 

3. Panaskan panci yang berisi sampel  

4. Masak hingga menididh selama 1 menit  

5. Cetak pada wadah  

6. Inkubasi pada suhu 20
o
C selama 18 jam  

7. Ambil sampel dan letakkan pada plastik PP 

8. Bidik dengan Color Reader 

9. Baca dan catat hasil yang tertera pada color reader 

3.8.2 Analisa pH (Yuwono dan Susanto,1998) 

1. Timbang 4,5 g sampel 

2. Tambahkan aquades kurang lebih 350 g 

3. Panaskan panci yang berisi sampel 

4. Masukkan larutan sampel ke dalam beaker glass 250 ml sebanyak 100ml 

5. Ambil elektroda pH kemudian bilas dengan aquades yang dimasukkan dalam 

botol semprot  

6. Keringkan elektroda pH yang telah dibilas aquades dengan tisu 

7. Celupkan elektroda pH ke dalam larutan sampel yantg berada dalam beaker 

glass 250 ml 

8. Tekan tombol enter ( ) dan tunggu hingga nilai pH yang tertera di layar pH 

berhenti 

9. Catat hasil pengujian pH di checksheet 

3.8.3 Analisa kekuatan gell menggunakan Texture Analyzer  

1. Timbang 4,5 g sampel 

2. Tambahkan aquades kurang lebih 350 g 
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3. Panaskan panci yangberisi sampel

4. Timbang sampel sebanyak 330 ml

5. Simpan pada lemari pendingin dengan suhu 20° C selama minimal 10 jam

6. Keluarkan sampel dari lemari pendingin

7. Memasang beban ke alat Texture Analyzer

8. Meletakkan plunger persis menempel pada permukaan sampel

9. Memulai pengukuran

10. Membaca dan mencatat hasil yang tertera pada layar monitor

3.8.4 Analisa Gelling Point (Java Biocolloid, 2001) 

1. Timbang 4,5 g sampel

2. Tambahkan aquades kurang lebih 350 g

3. Panaskan panci yang berisi sampel

4. Masukkan larutan agar ke dalam gelas ukur 25 ml

5. Masukkan thermometer ke dalam gelas ukur yang berisi larutan agar tersebut

6. Tutup bagian atas dengan plastik wrap

7. Miringkan gelas ukur yang berisi sampel setiap satu menit sekali hingga

larutan agar tidak bergerak lagi kemudian periksa suhu yang tertera pada

thermometer

8. Catat suhu geling point yang tertera padra thermometer

3.8.5 Analisa Melting Point (Java Biocolloid, 2001) 

1. Masak 4,5 g sampel pada 350 g aquades

2. Tuang larutan sampel pada tabung reaksi ¾ bagian

3. Tutup lubang bagian atas dengan plastik wrap

4. Letakkan tabung reaksi ke dalam rak tabung reaksi
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5. Masukan rak tabung reaksi ke dalam refrigerator 20
o
C selama 24 jam 

6. Keluarkan tabung reaksi dari refrigerator 

7. Masukkan thermometer ke dalam sampel menempel pada permukaan sampel 

8. Beakerglass yang berisi sampel diletakkan pada waterbath suhu 100
o
C 

9.  Tunggu sampai thermometer turun mengenai dasar tabung  

10.  Catat suhu yang tertera pada termometer  

3.8.6 Analisa Sineresis (Imeson, 1992) 

1. Timbang 4,5 g sampel 

2. Tambahkan aquades kurang lebih 350 g 

3. Panaskan panci yang berisi sampel 

4. Timbang sampel sebanyak 330 ml 

5. Simpan pada lemari pendingin dengan suhu 20° C selama minimal 10 jam 

6. Keluarkan sampel dari lemari pendingin  

7. Timbang berat air yang keluar dari gell 

8. Hitung besarnya sineresis dengan cara  

            
                               

                 
       

3.8.7 Analisa Swelling indect (Java Biocolloid, 2001) 

1. Timbang 1 g sampel dan masukkan ke dalam gelas ukur 

2. Tambahkan aquadest hingga 15 ml kemudian mengocoknya hingga merata 

3. Tambahkan aquadest hingga 25 ml  

4. Diamkan di suhu kamar selama 45 menit 

5. Baca berapa ml volume pengembangan 
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3.8.8 Analisa Kadar Air dengan Metode Oven (AOAC, 2005) 

a. Preparasi wadah timbangan 

1. Memberi tanda pada masing-masing wadah timbang   

2. Memanaskannya dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam 

3. Menimbang wadah timbang  

4. Mencatat massa dari masing-masing wadah sampel 

b. Pengukuran kadar air 

1. Mengambil bahan sampel  

2. Menimbang sampel dalam wadah sebanyak 4 g 

3. Memasukkan wadah timbang berisi sampel ke dalam oven 

4. Mengatur suhu pada oven(100°C) selama 6 jam 

5. Menghitung kadar air sampel dengan persamaan:  

            
                      

            
       

3.8.9 Analisa Kadar Abu (Winarno, 1991) 

a. Preparasi wadah timbangan 

1. Memberi tanda pada masing-masing wadah timbang   

2. Memanaskannya dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam 

3. Menimbang wadah timbang  

4. Mencatat massa dari masing-masing wadah sampel 

b. Pengukuran kadar abu 

1. Mengambil bahan sampel  

2. Menimbang sampel dalam wadah sebanyak 4 g 

3. Memasukkan wadah timbang berisi sampel ke dalam tanur dengan suhu 

600
o
C selama 6 jam  
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4. Menghitung kadar abu sampel dengan persamaan:  

            
         

            
       

3.8.10 Analisa Rendemen (Suhartini, 2012) 

1. Menimbang rumput laut yang akan di ekstraksi  

2. Proses ekstraksi dan pengeringan  

3. Penimbangan berat bubuk agar pasty yang dihasilkan  

4. Menghitung rendemen sampel dengan persamaan:  

         
                

                 
       

3.8.11 Analisa Impurity ( Windari, 2009) 

1. Menimbang rumput laut yang akan di gunakan 

2. Memisahkan bahan yang tidak diinginkan atau bahan selain rumput laut yang 

terikut (karang, batu, lumut dan sebagainya) 

3. Menimbang bahan yang tiidak diinginkan atau bahan selain rumput laut  

4. Menghitung kadar impurity dengan rumus:  

         
              

                      
       

3.8.12 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 30 

panelis yang tidak terlatih. Skor penilaian organoleptik disajikan pada Tabel 7.  
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Tabel 2. Skor Penilaian pada Analisa Organoleptik Custard 

Uji  1 2 3 4 5 

Rasa  Sangat 

tidak enak 

Tidak enak  Cukup Enak  Enak  Sangat 

Enak  

kenampakan Sangat 

tidak 

menarik 

Tidak 

menarik  

Cukup 

menarik  

Menarik  Sangat 

menarik  

Mouthfeel Sangat 

tidak 

lembut 

Tidak 

lembut 

Cukup 

lembut 

Lembut Sangat 

lembut 

Kesukaan  Sangat 

tidak suka 

Tidak suka  Cukup suka  Suka  Sangat 

tidak suka  
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4
th

 washing pada suhu ruang 3 kali t:20 menit 

Alkali treathmen T: 110
o
C, t: 1 jam 

1
st
 washing, t: 20 menit, T: ruang (5 kali) 

1
st
 Acid Treathmen pada suhu ruang t: 20  menit 

menit 

2
nd

 washing pada suhu ruang, t: 20 menit 3 kali  

3
rd

 washing (pada suhuruang selama 3 kali t:20 menit)  

Bleaching (pada suhu ruang t:20 menit) 

2
nd

 Acid Treathmen pada suhu ruang t: 20 menit 

Ekstraksi t: 1 jam T: 110
o
C  

Filtrasi  

Pengerasan suhu ruang 24 jam  

Cairan Agar 

100 g Rumput laut 

3 liter Kaporit 4%  

2 liter HCl 5%  

2 liter HCl 5% 

4 liter air 

Ampas Rumput 

laut  

Analisa Sensori 

1. Warna 

2. Kekerasan 

gell 

Gambar 1. Diagram alir proses ekstraksi agar dari rumput laut Gracilaria sp. 

Sumber: Java Biocolloid (2001) 
 

Keterangan: 

: Input/waste 

: Proses 

: Parameter Pengamatan 

: Bahan Baku 
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Hidrolisis suhu 110
o
C, t:(5,10, 15 menit) 

 

Pencetakan  

Pengeringan pada cabinet dryer 

dengan  

Penepungan  

Proses gelling suhu ruang, t: 24 jam   

Bubuk Agar Pasty  Analisa 

1. Kadar Air 

2. Sineresis 

3. Kadar Abu 

4. Nilai pH 

5. Turbidity/kekeruhan 

6. Rendemen 

7. Gelling Point 

8. Melting point 

9. Swelling indexs 

10. Gell Strenght 

 

1 liter HCl (0; 0,1; 

0,3 dan 0,5 (M)  

1 liter Padatan agar 

 

Gambar 2. Diagram alir proses hidrolisis agar dari rumput laut Gracilaria sp. 

Sumber: Java Biocolloid (2001) dengan modifikasi 

 

Sumber: Java Biocolloid (2 

Keterangan: 

: Input/waste 

: Proses 

: Parameter Pengamatan 

: Bahan Baku 
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 30 g kuning telur, 50 ml susu kental 

manis 

Mixing 

Penambahan: 

Maizena 15%, 

agar komersil 

15%, Agar pasty 

5%, 10% dan 15% 

 

Pemasakan t: 5 menit, T: 100
o
C 

Pencetakan  

Pengerasan suhu ruang  

Custard  Analisa: 

1. Warna 

2. Tekstur 

3. Rasa 

4. Aroma 

5. Mouthfeel 

6. Kesukaan 

Gambar 3. Diagram alir proses pembutan Custard 

Sumber: Melisa (2015) 

Keterangan: 

: Input/waste 

: Proses 

: Parameter Pengamatan 

: Bahan Baku 
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