
26 
 

26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen sesungguhnya (True 

Experimental Research). Berdasarkan sifat masalahnya, rancangan penelitian 

eksperimen susungguhnya (Experimental Research) yang digunakan adalah desain 

penelitian The Posttest Only Control Group Design yang terdiri dari 1 faktor yaitu 

faktor berbagai konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah dengan 4 level yaitu (0%, 

4%, 8%, dan 12%). 

                             Kelompok Kontrol   

                             Kelompok Eksperimen 

                             Kelompok Eksperimen 

                             Kelompok Eksperimen 

 
Gambar 3.1 Skema The Posttest Only Control Group Design 

Keterangan  : 

RM :  Pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah  

(Hylocereus polyrhizus) pada soygurt (Susu Kedelai Asam) 

P0 :  Perlakuan kontrol tanpa pemberian konsentrasi ekstrak kulit buah  naga 

merah (Hylocereus polyrhizus) pada soygurt (Susu Kedelai Asam)   

P1 : Perlakuan 1 yaitu pemberian konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) 4 % 

P2 : Perlakuan 2 yaitu pemberian konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) 8 % 

P3 : Perlakuan 3 yaitu pemberian konsentrasi ekstrak kulit buah naga  

merah (Hylocereus polyrhizus) 12 % 

RM 

P0 

P1 

P2 

P3 

O0 

O1 

 O2 

 O3 

 



27 
 

27 
 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi dan Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang. Jl.  Raya Tlogomas No. 246 Malang. Penelitian ini 

dilaksanaan pada tanggal 17 Juni – 2 Agustus 2019. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) yang didapatkan dari produksi buah naga merah. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak kulit buah naga 

merah (Hylocereus polyrhizus) dengan tiga konsentrasi yang terdiri dari konsentrasi 

0%, 4%, 8% dan 12%. 

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak kulit buah naga merah 

dengan berbagai konsentrasi yaitu 4%, 8% dan 12% pada soygurt (susu kedelai 

asam). 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah dari nilai pH, kadar serat kasar 

dan sifat organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur) soygurt (susu kedelai asam).  
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3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah rasio perbandingan kulit buah 

naga dengan aquades (1:6) yang dihancurkan dengan pisau dan dihaluskan dengan 

blender kemudian disimpan dalam lemari es selama 24 jam pada suhu sekitar 10-

12oC. Ekstrak kulit buah naga merah diberikan kepada susu kedelai yang telah 

difermentasi selama 12 jam dengan menggunakan starter Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus thermophillus dengan yang telah dikembangbiakkan. Starter 

diberikan sebanyak 5% dari volume bahan baku. Setelah melakukan fermentasi dan 

pemberian ekstrak maka selanjutnya dikemas dalam cup. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna maka tiap variabel dalam penelitian ini 

perlu didefinisikan. Adapun operasional varibel tersebut, yaitu :  

a. Ekstrak kulit buah naga merah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan bahan kulit buah naga sebanyak 100 gram yang kemudian 

diekstrak dengan metode maserasi. 

b. Konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 0%, 4%, 8%, dan 12%. Konsentrasi didapatkan dari uji pendahuluan 

dengan 12 konsentrasi diantaranya adalah pilihan pertama 4%,8%,12%, pilihan 

kedua 3%,5%,7%, pilihan ketiga 4%,6%,10%, dan pilihan keempat 

2%,6%,8%. 

a. Soyghurt yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu kedelai yang telah 

difermentasi menggunakan Bakteri Asam Laktat (BAL) yaitu Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 
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b. Kualitas soyghurt yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai pH, kadar 

serat kasar, dan uji organoleptik dengan kriteria penilaian warna, rasa, 

aroma/bau, dan tekstur.   

3.6 Rancangan Percobaan   

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari satu faktor yaitu 

konsentrasi ekstrak kulit buah naga dengan 4 level (konsentrasi 0%, 4%, 8% dan 

12%). RAL merupakan rancangan dengan masing-masing perlakuan diberlakukan 

secara acak. Dalam rancangan peneliti menggunakan 4 perlakuan dengan 

pengulangan sebanyak 6 kali didapatkan dari perhitungan melalui rumus federer, 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t  = Treatment (jumlah perlakuan) 

(t – 1)(r – 1)  ≥ 15 

(4 – 1)(r – 1) ≥ 15 

   3 (r – 1) ≥ 15 

       3r – 2 ≥ 15  

             3r ≥ 18 

               r ≥ 6  

 

Setelah diperoleh 4 perlakuan dengan 6 kali pengulangan maka banyaknya unit 

eksperimen yang dibutuhkan adalah 24 sampel. Setelah itu dilanjutkan dengan 

bentuk ragam unit eksperimen dan denah rancangan acak lengkap, yaitu sebagai 

berikut :  

 

(t – 1)(r – 1) ≥ 15 
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Ragam unit eksperimen : 

P0 : P01, P02, P03, P04, P05, P06  

P1 : P11, P12, P13, P14, P15, P16 

P2 : P21, P22, P23, P24, P25, P26 

P3 : P31, P32, P33, P34, P35, P36 

Keterangan : 

P0  =  Perlakuan pertama dengan pemberian konsentrasi ekstrak kulit buah naga 

merah 0% 

P1  =  Perlakuan pertama dengan pemberian konsentrasi ekstrak kulit buah naga 

merah 4% 

P2  =  Perlakuan kedua dengan pemberian konsentrasi ekstrak ekstrak kulit buah 

naga merah 8% 

P3 =  Perlakuan ketiga dengan pemberian ekstrak kulit buah naga merah 12% 

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap 

P01 P11 P24 P15 

P34 P25 P32 P23 

P12 P14 P26 P13 

P21 P33 P16 P22 

P35 P36 P05 P06 

P02 P31 P03 P04  

Keterangan : 

1 : Ulangan ke 1   4 : Ulangan ke 4 

2 : Ulangan ke 2   5 : Ulangan ke 5 

3 : Ulangan ke 3   5 : Ulangan ke 6 

  

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini meliputi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan yang digunakan sebagai berikut: 
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3.7.1 Tahap Persiapan  

Dalam tahap ini menyusungkan antara lain alat dan bahan, sebagai berikut: 

a. Alat  

Alat Banyaknya  

Pisau  1 buah 

Blender  1 buah 

Timbangan analitik 1 buah 

Gelas ukur (10 mL) 1 buah  

Gelas ukur (250 mL) 1 buah 

Kain saring 1 buah 

Baskom  1 buah 

Saringan bahan 1 buah  

Panci  3 buah 

Gelas cup 50 buah 

Kompor  1 buah 

pH-Fix 0-14 1 pack 

pH meter  1 buah 

 

b. Bahan  

Bahan  Banyaknya  

Kedelai  250 gram 

Susu skim 60 gram 

Gula pasir 60 gram 

Bibit yoghurt 60 mL 

Kulit buah naga  100 gram 

Aquades  600 gram 

 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan  

Dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan seperti berikut:  
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3.7.2.1 Proses Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Naga Merah  

a. Menyiapkan buah naga merah sebanyak ± 3 buah kemudian diambil kulit 

buah naga dari buah naga merah tersebut. Kulit buah naga dilakukan sortasi 

dari sisik – sisik buah naga dan mencucinya dengan air mengalir. 

b. Menimbang kulit buah naga sebanyak 100 gram. 

c. Melakukan pemotongan buah naga menjadi lebih kecil. 

d. Memasukkan kulit buah naga dan aquades sebanyak 300 ml kedalam 

blender kemudian dihancurkan. 

e. Menuangkan hasil blender ke dalam wadah. 

f. Menambahkan sisa aquades ke dalam campuran kulit buah naga yang telah 

diblender kemudian ditutup menggunakan aluminium foil. 

g. Menyimpan hasil hancuran tersebut kedalam lemari pendingin selama 24 

jam pada suhu 10-12oC. 

h. Melakukan penyaringan filtrat ekstrak menggunakan kain saring. 

i. Mensentrifuse hasil yang diperoleh selama 5 menit dengan kecepatam 5000 

rpm/menit. 

j. Melakuan penyaringan dengan kertas saring whatman no. 41 dengan 

bantuan vakum. 

k. Menempatkan pada botol untuk disimpan dalam lemari pendingin (Saati, 

2010). 

3.7.2.2 Proses Pembuatan Susu Kedelai 

a. Menyiapkan kedelai sebanyak 250 gram yang telah disortir kemudian 

kedelai dicuci bersih dengan air mengalir dan direndam selama 12 jam. 
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b. Kemudian setelah direndam, air rendaman tersebut dibuang dan dicuci 

kembali dengan air bersih dan mengeluarkan kulit kedelai dengan cara 

digosok – gosok biji kedelai tersebut. 

c. Kulit kedelai yang telah terkelupas dibuang dan kedelai yang bersih dicuci 

dengan air mengalir dan diberikan air pada kedelai (1:2) dan dimasak di atas 

kompor selama 15 menit. 

d. Kedelai yang telah masak didinginkan sebentar dan dimasukkan kedalam 

blender dengan penambahan air (1:4) guna untuk melembutkan kedelai 

yang telah masak tersebut. 

e. Kemudian kedelai yang telah berubah tekstur menjadi bubur disaring 

dengan kain saring dan masukkan kedalam wadah (Santoso, 1995). 

3.7.2.3 Proses Pembuatan Soyghurt (Susu Kedelai Asam) 

a. Menyiapkan susu kedelai 250 ml, susu skim 60 gr dan gula 60 gr kemudian 

diaduk dalam panci sambil dipanaskan diatas kompor dengan suhu 100oC 

selama 20 menit 

b. Kemudian susu kedelai didinginkan dalam suhu ruangan 

c. Setelah susu kedelai dingin kemudian ditambahkan starter Lactobacillus 

bulgaricus dan  Streptococcus termophillus sebanyak 5% dari volume susu 

kedelai 

d. Kemudian susu kedelai diinkubasi pada suhu ruangan selama 12 jam 

(Santoso, 1995). 

3.7.2.4 Proses Pemberian Ekstrak Kulit Buah Naga Pada Soyghurt 

a. Menyiapkan cup sebanyak 27 buah dan soyghurt yang telah diinkubasi.  
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b. Menuangkan soyghurt kedalam cup sebanyak masing – masing 50 ml.  

c. Memberikan ekstrak pada soyghurt dengan konsentrasi 0%, 4%, 8% dan 

12%.  

3.7.2.5 Penentuan Nilai pH  

a. Menghidupkan pH meter dan mengkalibrasi elektroda dengan larutan buffer 

pH 4 kemudian dibersihkan dengan aquades. Mengkalibrasi lagi pada 

larutan buffer pH 7 dan membilas dengan aquades. 

b. Menyiapkan larutan sampel yang akan diuji pada wadah. Kemudian 

mencelupkan alat kedalam alat pendeteksi (elektroda) kedalam larutan yang 

akan diuji sampai memperoleh pembacaan yang stabil dan mencatat hasil 

pH sampel (Sudarmadji, 2003). 

3.7.2.6 Analisis Kadar Serat Kasar 

a. Sampel ditimbang sebanyak 2 gr dan diekstrak lemaknya dengan soxhlet 

b. Sampel dipindahkan ke dalam erlenmeyer 600 ml dan ditambahkan 200 ml 

larutan H2SO4 mendidih (1,25 gr/ H2SO4 pekat/100 ml = 0,255 N CaCO3) 

kemudian dipanaskan sampai mendidih dan ditunggu selama 30 menit 

c. Menutup dengan pendingin balik, mendidikan selama 30menit dihitung 

setelah bahan mendidih 

d. Suspensi disaring dengan kertas saring dan residu yang tertinggal didalam 

erlenmeyer dicuci dengan aquades mendidih. (pencucian dilakukan sampai 

air cucian tidak bersifat asam lagi) 

e. Residu dan kertas saring dipindahkan ke dalam erlenmeyer kembali dengan 

spatula dan dicuci kembali dengan larutan NaOH mendidih (1,25 gr 
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NaOH/100 ml = 0,313 N NaOH) sebanyak 200 ml sampai semua residu 

masuk ke dalam erlenmeyer. Didihkan dengan pendingin balik selama 30 

menit dihitung setelah mendidih  

f. Residu disaring dengan kertas saring yang diketahui beratnya, sambil dicuci 

dengan larutan K2SO4 10 %. Mencuci lagi residu dengan aquades mendidih 

dan kemudian mencuci lagi dengan 15 ml alkohol 95%. 

g. Kertas saring dikeringkan dengan isinya pada oven dengan suhu 110oC 

sampai berat konstan (1 jam), didinginkan dalam desikator dan menimbang 

serta dihitung kadar serat kasar dengan rumus sebagai berikut  

h. Perhitungan serat kasar  : 

% serat kasar = (berat kertas saring + serat (gr) – berat kertas saring  (gr)  

Berat sampel awal (gr) 

(Sudarmadji et al., 1997). 

3.7.2.7 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 

terhadap produk soyghurt dengan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak kulit 

buah naga merah berdasarkan kriteria warna, rasa, aroma, dan tekstur dengan tidak 

membandingkan antar sampel. Sampel yang dinilai panelis terdiri dari 15 orang 

mahasiswa yang dipilih secara acak dari mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan masing masing cup 50 ml.  

Kriteria panelis yang digunakan adalah panel agak terlatih yang 

beranggotakan antara 15-25 orang, panel agak terlatih ini dipilih dari kalangan 

terbatas dengan menguji kepekaan terlebih dahulu. Panel tersebut yang telah diuji 

sifat sensorinya dapat diberikan penjelasan dan pelatihan dengan pemilihan panel 
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yang memiliki ketertarikan pada minuman yoghurt atau susu kedelai sehingga jika 

ada data yang menyimpang maka tidak digunakan. Dengan skor penilaian terdiri 

dari angka 1 hingga 5 (Kusuma et al., 2017). Panelis akan diberikan sampel beserta 

formulir (formulir dapat dilihat dalam lampiran 12). 

3.8 Teknik Pengumpulan Data  

3.8.1 Data dan Sumber Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah meliputi penentuan 

konsentrasi untuk produk soyghurt (susu kedelai asam) yang telah diberikan 

perlakuan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah yaitu nilai 

pH, kadar serat kasar dan sifat organoleptik (warna, rasa, aroma, tekstur) soyghurt. 

3.8.2 Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi penelitian. Peneliti melakukan kegiatan percobaan dan pengujian untuk 

memperoleh data. Percobaan dan pengujian untuk menentukan konsentrasi yang 

paling efektif terhadap uji nilai pH, dan kadar serat kasar dilakukan di laboratorium. 

Sedangkan untuk sifat organoleptik (warna, rasa, aroma dan tekstur) pengujian 

dilakukan melalui observasi angket dengan 15 panelis.  

3.9 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis satu faktor atau One Way Anova. Data 

diperoleh dan diolah dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas 

kemudian dilanjutkan dengan analisis Uji One Way Anova. Syarat uji analisis One 

Way Anova adalah data harus berdistribusi normal dan varian data harus sama, jika 

data tidak memenuhi syarat maka dilakukan upaya untuk melakukan transformasi 
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data supaya menjadi normal dan variasi yang sama, jika variabel hasil transformasi 

tidak memenuhi syarat maka alternatifnya menggunakan uji non parametrik namun 

jika variabel transformasi data memenuhi syarat maka dapat dipilih uji parametrik 

One Way Anova. Uji One Way Anova digunakan untuk mengetahui perbedaan 

perlakuan nilai pH dan kadar serat kasar sedangkan sifat organoleptik 

menggunakan Uji Hedonik. Kemudian dilanjutkan dengan Uji Duncan untuk 

mengetahui perlakuan konsentrasi mana yang berpengaruh paling efektif terhadap 

nilai pH dan kadar serat kasar beserta sifat organoleptik soyghurt. 

3.9.1 Uji Normalitas (Lilliefors) 

1. Pengamatan X1, X2,......., Xn dijadikan bilangan baku X1, X2,......., Xn dengan 

menggunakan rumus: 

𝑍 =
𝑋1 − �̅�

𝑆
 

Keterangan :  

�̅� = rata-rata dari sampel 

S = simpangan baku sampel 

2. Untuk tiap – tiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku 

kemudian dihitung peluang F(Zi) = (Z ≤ Zi) 

3. Selanjutnya dihitung proporsi Z1,Z2,......,Zn yang lebih kecil atau sama dengan 

Z1. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S (Z1) maka : 

S (Z1) = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑍1,𝑍2,…𝑍𝑛 

𝑁
  

4. Hitung selisih F (Zi) - S (Zi), kemudian menentukan harga mutlak 
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5. Mengambil harga paling besar dari harga mutlak selisih tersebut, sebutlah 

harga tersebut ini adalah Lo (L hitung) 

6. Untuk menolak atau menerima hipotesis nol, kita bandingkan nilai Lo ini 

dengan nilai kritis untuk uji Lilliefors dengan taraf 5 % 

7. Ho ditolak jika Lo > L berarti populasi terdistribusi tidak normal  

8. Ho ditolak jika Lo < L berarti populasi terdistribusi tidak normal (Sudjana, 

1996)  

Tabel 3.3 Uji Normalitas (Lilliefors) 

Xi Zi F (Zi) S (Zi) F (Zi) – S (Zi) 

     

     

 

Keterangan :  

Xi  = Data pengamatan 

Zi  = Hasil nilai baku 

F (Zi) = Tabel normalitas 

F (Zi) = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑍1𝑍2…….𝑍𝑛

𝑁
 

 

3.9.2 Uji Homogenitas (Bartlett) 

1. Data yang diperoleh dari masing – masing adalah adalah vij (i = 1,2,3,....., k 

dan j = 1,2,3,....., nk), dihitung variannya masing-masing adalah (1)2, 

(s2)2,....,(sk)2   

2. Untuk memudahkan hitungan uji homogenitas, maka hitungan disusun dalam 

tabel uji homogenitas sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Uji Homogenitas (Bartlett) 

Perlakuan Dk I/dB (Si)2 Log (Si)2 (db) Log (Si)2 

      

      

 

Keterangan : 

Db = r – 1 
1

𝑑𝑏
  = 

1

𝑟−1
 

dbt = ∑(𝑟 − 1) 
1

𝑑𝑏𝑡
  = ∑

1

𝑑𝑏
 

JKi = ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖2) 𝑖 𝑟 

JK total = ∑(𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥 𝑓) 𝑖 𝑟) 

(Si)2 = 
∑(𝑟𝑖−1)(𝑆𝑖)2

∑(𝑟𝑖−1)
=

𝐽𝐾𝑖

𝑑𝑏𝑖
 

S2gab = 
𝐽𝐾 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

1. Hitung harga satuan B dengan rumus B = (Log Si2) ∑(𝑟 − 1) 

2. Hitung nilai X2 untuk uji homogenitas, yaitu : 

X2 = (In 10) {B-(∑ 𝑑𝑏. log (𝑆𝑖)2)} 

V  = t-1 

F koreksi (C) = 1 + ⌊
1

3(𝑡−1)
⌋ {∑

1

𝑑𝑏
− (

1

𝑑𝑏
)}  

X2 terkoreksi = (
1

𝑐
) 𝑥2 

3. Hipotesis nol diterima (varian dari semua perlakuan adalah sama atau 

variannya homogen), jika X2 terkoreksi  < X2 tabel dimana X2(1-α)(k-1) dari 

daftar distribusi Chi-kuadrat (Sudjana, 1996). 

Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dengan variasi yang homogen 

maka data tersebut dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji One Way Anova 

guna untuk menentukan pengaruh dari masing-masing variabel penelitian. 
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3.9.3 Uji One Way Anova 

Ho : Tidak ada perbedaan Nilai pH, kadar serat kasar pada soyghurt setelah diberi 

pemberian ekstrak kulit buah naga dengan konsentrasi 4%, 8% dan 12% 

H1 : Ada perbedaan nilai pH, kadar serat kasar pada soyghurt setelah diberi 

pemberian ekstrak kulit buah naga dengan konsentrasi 4%, 8%, dan 12% 

Uji tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui derajat perbedaan 

antara perlakuan sehingga akan diketahui perlakuan mana yang paling berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai pH dan kadar serat kasar pada soygurt. Berikut 

adalah langkah perhitungan Uji Anova One Way: 

1. JK total  = ∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)

2

𝑛
   

2. JK perlakuan = 
∑ 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔−𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

∑ 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
−

(∑ 𝑥)2

𝑛
 

3. JK galat = JK total – JK perlakuan 

4. Db total  = n – 1  

5. Db perlakuan = ∑ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 − 1 

6. Db galat = db total – db perlakuan 

7. KT perlakuan = 
𝐽𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

𝑑𝑏 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
 

8. KT galat = 
𝐽𝐾 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑑𝑏 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡
 

9. F hitung = 
𝐾𝑇 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

𝐾𝑇 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡
 

10. F tabel  = (0,05 ; db perlakuan ; db galat) 

11. Buat tabel rangkuman hasil uji Anova  
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Tabel 3.5 Uji Anova One Way 

Sumber 

keragaman 
db JK KT F hitung F tabel 

Perlakuan      

Galat      

Total       

 

Kesimpulan  : 

1. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak 

2. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima 

Bila ada perbedaan rerata statistik perlakuan, maka dapat dilanjutkan 

menggunakan Uji Duncan’s untuk mengetahui derajat beda rerata perlakuan 

sehingga perlakuan dapat diketahui yang optimal 

3.9.4 Uji Duncan 

Setelah menghitung uji Anova One Way maka untuk mengetahui rata – rata 

tiap perlakuan untuk diketahui perlakuan yang optimal adalah dengan melanjutkan 

dengan Uji Duncan. Berikut adalah langkah – langkah yang harus dilakukan, antara 

lain: 

1. Mengurutkan rerata dari yang kecil hingga besar 

2. Menentukan nilai Sy 

Sy = √
𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

Keterangan : 

KTG = MKG = MKD = jumlah kuadrat galat dibari db galat  

R = ulangan 

3. Menentukan nilai MDRS 5 % seligan : rp, Sy 
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4. Membuat tabel rangkuman uji Duncan’s 

Tabel 3.6 Uji Duncan 

Perlakuan  Rerata  
Hasil selisih pada jarak p 

Notasi 
2 3 4 5 

AI1       

AI2       

AII1       

.....       

Nilai p      

Nilai BJNDα      

Apabila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 5% maka antar perlakuan 

berbeda nyata dan apabila selisih tengah perlakuan lebih kecil dari MDRS 5% maka 

perlakuan tidak terdapat beda nyata perbedaan perlakuan dengan notasi huruf yang 

sama maka menunjukkan tidak berbeda nyata sedangkan notasi huruf yang tidak 

sama maka menunjukkan berbeda nyata antar perlakuan. 

 

 


