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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, 

karena penelitian ini digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dengan kondisi yang terkendalikan. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental 

sesungguhnya (true eksperimental). Ciri khas dari penelitian ini yaitu 

menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding dengan kelompok 

yang diberi perlakuan. Penelitian ini menggunakan design penelitian 

Posttest Only Control Group Design. Pengukuran dilakukan setelah 

perlakuan pada penelitian. Skema penelitiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Rancangan Penelitian 

 Keterangan: 

 R : Randomisasi 

 P : Kelompok perlakuan 

 X : Kelompok Kontrol 
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O : Observasi 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengolahan umbi iles-iles serta dengan melakukan uji mutu tepung 

glukomanan dilakukan di laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Penelitian 

ini dilaksanakan pada tanggal26 November 2018 – 05 Januari 2019. 

3.3. Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu umbi iles-iles yang 

didapat dari Desa Sumbersari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

simple random sampling. Pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam populasi 

tersebut.  

Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus. 

Hasilnya didapatkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 30 unit penelitian. Satu kontrol sampel dan empat sampel umbi 

iles-iles yang diberi perlakuan konsentrasi natrium bisulfit dan suhu 

pengeringan dengan tiga kali ulangan. Perhitungan cara menetukan jumlah 

ulangan adalah sebagai berikut: 

(t - 1) (r - 1) ≥ 15   Keterangan: 

(10 – 1) (r – 1) ≥ 15   r = replikasi 
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         9 (r – 1) ≥ 15   t = treatment (perlakuan) 

9r – 9 ≥ 15   n= jumlah sampel (perlakuan) 

  r≥ 24 / 9 

  r ≥ 2,7 dibulatkan menjadi 3 

n = t .r 

 = 10 . 3 

 = 30 sampel 

3.3.3 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah tepung glukomanan sebanyak 

30 sampel dengan berat satu sampel sebanyak 2 gram. 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Jenis Variabel 

Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi natrium 

bisulfit dengan konsentrasi (0 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, 1250 

ppm) dan suhu pengeringan (60°C dan 70°C). 

Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah mutu tepung 

glukomanan dari umbi iles-iles diantaranya yakni dilihat dari eksternal 

derajat putih dan internal (kadar air, kadar protein dan kadar abu). 
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Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini berpengaruh namun dapat 

dikendalikan. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah lama 

perendaman dan waktu pengeringan. 

3.4.2. Definisi Operasional Variabel 

a. Umbi iles-iles yang digunakan yakni hanya satu jenis, yaitu iles-iles 

kuning Amorphophallus muelleri Blume. 

b. Konsentrasi natrium bisulfit yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

(0 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, 1250 ppm). 

c.  Suhu pengeringan yang digunakan dalam penelitian ini yakni (600C 

dan 700C). 

d. Variabel kontrol yang dijaga adalah suhu pengeringan. 

e. Apabila tepung tidak mengalami reaksi browning (kecoklatan), serta 

kadar air yang tidak terlalu banyak dan tidak adanya benda asing maka 

dapat dikatakan berhasil. 

3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1. Persiapan Penelitian 

Tahapan yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan 

bahan. adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah sebagai 

berikut: 
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3.5.1.1. Alat  

a. Pisau    

b. Oven    

c. Ayakan 80 mesh  

d. Batang Pengaduk   

e. Gelas kimia   

f. Color reader   

g. Mortal martil   

h. Pipet tetes   

i. Blender 

j. Tanur   

k. Desikator 

l. Timbangan analitik 

m. Labu takar 

n. Labu kjeldahl 

o. Spatula 

p. Erlenmeyer  

3.5.1.2. Bahan  

a. Umbi iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume.) 

b. Natrium bisulfit  

c. Aquades 
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3.5.2. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

untuk menempatkan unit eksperimen dalam lingkungan percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Denah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) terdiri dari sepuluh perlakuan dengan masing-

masing perlakuan menggunakan tiga kali ulangan.  

Faktor A adalah konsentrasi natrium bisulfit terdiri dari: 

A0 = Konsentrasi 0 ppm 

A1 = Konsentrasi 500 ppm 

A2 = Konsentrasi 750 ppm 

A3 = Konsentrasi 1000 ppm 

A4 = Konsentrasi 1250 ppm 

Faktor B adalah suhu pengeringan yang terdiri dari: 

B1 = Suhu 600C 

B2 = Suhu 700C 

Tabel 3.1 Matriks Rancangan Percobaan 

Suhu 

Pengeringan  
Konsentrasi Natrium Bisulfit  

0 500 750 1000 1250 

600C  A0B1 A1B1 A2B1 A3B1 A4B1 
700C  A0B2 A1B2 A2B2 A3B2 A4B1 

 

Keterangan : 

A0B1 = Konsentrasi 0 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 600C 

A1B1 = Konsentrasi 500 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 600C 

A2B1 = Konsentrasi 750 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 600C 

A3B1 = Konsentrasi 1000 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 600C 

A4B1 = Konsentrasi 1250 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 600C 

A0B2 = Konsentrasi 0 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 700C 

A1B2 = Konsentrasi 500 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 700C 

A2B2 = Konsentrasi 750 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 700C 

A3B2 = Konsentrasi 1000 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 700C 

A4B2 = Konsentrasi 1250 ppm Natrium bisulfit dengan suhu 700C 
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Tabel3.2 Denah rancangan acak kelompok 

 

I 

(A1B1) (A3B2) 
(A2B1) (A0B1) 

(A1B2) (A4B1) 
(A2B2) (A4B2) 
(A0B2) (A4B1) 

 

III 

(A4B2) (A0B1) 

(A2B1) (A4B1) 
(A3B2) (A1B2) 
(A0B2) (A3B1) 
(A1B1) (A2B2) 

Keterangan : 

Banyak Ulangan: 

 

I = Ulangan ke 1 

II = Ulangan ke 2 

III = Ulangan ke 3 

3.5.3. Pelaksanaan dan Alur Penelitian  

3.5.3.1. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembuatan tepung glukomanan 

Umbi iles-iles dibersihkan dari kotoran seperti tanah dan 

akar-akar yang menempel pada umbi. Umbi dipotong-potong 

setebal 5-7 mm dengan menggunakan pisau. Hasil potongan 

umbi direndam dalam larutan natrium bisulfit selama 10-15 

menit. Perendaman irisan umbi iles-iles dikeringkan dalam 

oven pada suhu 600 dan 700 selama 6 jam. Umbi iles-iles di 

oven selanjutnya umbi dihaluskan dengan menggunakan 

II 
(A2B2) (A4B2) 
(A0B1) (A1B2) 
(A2B1) (A3B1) 
(A0B2) (A4B1) 
(A1B2) (A3B2) 
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blender dan dihaluskan dengan menggunakan ayakan 25 

mesh. 

2. Pembuatan konsentrasi Natrium Bisulfit 

- 500 ppm  = 500 mg natrium bisulfit 

- 750 ppm  = 750 mg natrium bisulfit 

- 1000 ppm = 1000 mg natrium bisulfit 

- 1250 ppm  = 1250 mg natrium bisulfit 

3. Pelarutan Natrium Bisulfit menggunakan aquades 

- 500 mg natrium bisulfit + 1 liter aquades 

- 750 mg natrium bisulfit + 1 liter aquades 

- 1000 mg natrium bisulfit + 1 liter aquades 

- 1250 mg natrium bisulfit + 1 liter aquades 

4. Analisa kandungan kadar air 

Tepung glukomanan hasil gerusan ditimbang sebanyak 1-2 

gram, dioven selama 24 jam dengan suhu 1050C. tepung hasil 

oven tidak boleh langsung ditimbang namun dikeringkan 

dalam desikator selama 30 menit. Adapun kadar air 

ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟𝑎𝑖𝑟(%) =
berat air ∗

berat sampel
x100% 

Keterangan:  

Berat air * = (berat cawan+sampel sebelum dikeringkan)-

(berat cawan+sampel setalah dikeringkan) 
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5. Analisa kandungan kadar abu 

Pengabuan diawali dengan memanaskan cawan porselen 

kedalam oven selama 10-20 menit dengan suhu 1050C. 

Cawan porselen didingan kedalam desikator selama 30 menit 

cawan dalam keadaan kosong ditimbang. Bahan dimasukkan 

kedalam cawan selanjutnya ditanur dengan suhu 6000C 

selama 6 jam hingga memperoleh abu berwarna keputih-

putihan. Saat suhu menurun cawan di angkat dari tanur 

didingan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang. 

Menentukan presentase abu dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑢 (%) =
c − a

b
x100% 

Keterangan : 

a : bobot cawan timbang awal (g) 

b : sampel bahan (g) 

c : bobot akhir setelah pengabuan (g) 

6. Analisa kandungan kadar protein 

Menghaluskan sampel dan menimbang sampel ± 0,1 gram 

memasukkan sampel ke dalam labu kjeldahl. Menambahkan 

katalisator (Na2SO4.H9O) sebanyak 0,1 gram atau ± 1 spatula. 

Menambahkan asam sulfat sebanyak 2 ml memanaskan labu 

kjeldahl dalam lemari asam hingga jernih. Mendinginkan 

labu kjeldahl dengan kipas angin hingga mencapai suhu 
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ruangan. Mencampurkan aquades 10 ml, NaOH 10 ml dan 15 

ml aquades secara berurutan ke dalam alat destilasi. 

Memasukkan asam borat 10 ml kedalam erlenmeyer, 

memasukkan aquades kedalam alat destilasi hingga 

mendidih. Menunggu hingga uap naik dan hasil destilasi 

keluar, serta asam borat berubah warna dari merah jambu 

menjadi hijau dan disertai dengan mengocok erlenmeyer. 

Larutan HCL 0,02 N dimasukkan lalu menuangkannya ke 

dalam buret kemudian menitrasi asam borat dengan HCL 

hingga berubah warna menjadi merah jambu. Menghitung 

presentase jumlah total nitrogen (N) 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =
mL HCL x N HCL

berat contoh (mg)
x14,003x100 

Menghitung kadar protein dengan rumus: 

Kadar protein (%) = N total (%) x faktor konversi bahan 

7. Analisa tingkat kecerahan 

Sampel diukur dengan menggunakan alat Color Reader 

(Minolta CR-10, Konica Minolta) sampel dalam bentuk 

tepung halus diletakkan pada wadah dan dilapisi plastik 

transparan lalu sensor warna dari color reader didekatkan 

untuk mendapatkan nilai warna. Nilai L menyatakan tingkat 

gelap terang dengan kisaran 0-100, dimana 0 kecenderungan 

warna hitam, sedangkan nilai 100 menyatakan 

kecenderungan warna putih atau cerah. 
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3.5.3.2. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 
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3.6. Metode Pengumpulan Data 

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan 

data primer. Data tentang pengaruh konsentrasi Natrium bisulfit dan suhu 

pengeringan terhadap mutu tepung glukomanan umbi iles-iles kuning. 

Untuk pengujian mutu dilakukan dengan menggunakan berbagai macam 

alat yang berada dilaboratorium yang nantinya akan dilihat parameter 

mutu yang berkategorikan fisika, kimia dan biologinya. Pengambilan data 

dilakukan selama dua minggu sampai diketahui semua uji yang ingin 

dilihat. 

3.6.2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrument pengamatan mutu tepung glukomanan pada umbi iles-iles 

kuning. Instrument penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 3.3 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian 

dianalisa dengan menggunakan SPSS 22. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai syarat 

untuk memenuhi uji asumsi/hipotesis. Jika data telah terdistribusi normal 

dan homogen maka dilanjutkan dengan uji Two Way ANOVA. Namun 

apabila data berdistribusi tidak homogen maka dilakukan uji lanjut yakni 

uji Friedman dan uji Kruskl-Wallis (uji non parametrik). 


