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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

(ITP) Universitas Muhammadiyah Malang. Pelaksanaan dimulai pada bulan 

Maret 2018 hingga april 2019. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah beaker glass 50 ml, 

spatula, oven merk “Wic Binder 7200”, pipet ukur, bola hisab, gelas ukur 10 ml, 

erlenmeyer 250 ml, biuret 5 ml merk “Emil England ML”, statif, timbangan 

analitik merk “Pionerr Ohaustipe PA413”, tanur, kapas, labu takar 100 ml, 

pendingin balik, plastic hitam, botol gelap, kuvet, spectrophotometer merk 

“Genesys 20”, vortex merk“Barnstead Thermolyne”, cawan porselen, hot plate, 

desikator, lemari asam, baskom, pisau, penggorengan, kompor, spatula plastic, 

refrigerator. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan rolade ikan, tepung tapioka 

(rosebrand), tepung kelor (Moringa oleifera). Ikan patin (Pangasius pangasius) 

dengan panjang 25cm dan umur panen 5,5 bulan dengan bobot 500g/ekor diperoleh 

dari pasar karanploso malang, garam, merica “ladaku”, bawang putih, dan gula. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam Analisis kimia antara lain :aquades, katalisator 

Na2SO4 – HgO, H2SO4, NaOH 50%, HCl 0,02 N, K2SO4 Petrolium benzene pro 

analis dan kertas saring yang didapat dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian – Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK). Adapun penelitian ini disusun secara 

faktorial dan teridri dari 2 faktor.  Faktor 1 terdiri dari  3 level dan faktor 2 terdiri 

dari 3 level sehingga diperoleh 9 perlakuan dengan 3 kali pengulangan. Faktor-

faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi tepung tapioka 

dengan ikan (K) dan penambahan konsentrasi tepung kelor yang berbeda (S) 

yaitu:  

Faktor I meliputi: komposisi tepung tapioka 

K1: Tepung Tapioka 30g 

K2: Tepung Tapioka 20g  

K3: Tepung Tapioka 10g 

Faktor II meliputi: komposisi tepung kelor 

S1: Tepung Kelor 5g 

S2: Tepung Kelor 10g 

S3: Tepung Kelor15g 

Tabel 7. Tabel Perlakuan Komposisi Tepung Tapioka dan Tepung Kelor pada 
pembuatan Rolade 
 
Konsetrasi Tepung 

Kelor 

Komposisi Tepung Tapioka dan Ikan 

S1 S2 S3 

K1 K1S1 K1S2 K1S3 

K2 K2S1 K2S2 K2S3 

K3 K3S1 K3S2 K3S3 
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Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

K1S1: Konsentrasi tepung tapioka 10g : Konsentrasi tepung kelor 5g 

K2S1: Konsentrasi tepung tapioka 20g : Konsentrasi tepung kelor 5g 

K3S1: Konsentrasi tepung tapioka 30g : Konsentrasi tepung kelor 5g 

K1S2: Konsentrasi tepung tapioka 10g : Konsentrasi tepung kelor 10g 

K2S2: Konsentrasi tepung tapioka 20g : Konsentrasi tepung kelor 10g 

K3S2: Konsentrasi tepung tapioka 30g : Konsentrasi tepung kelor 10g 

K1S3: Konsentrasi tepung tapioka 10g : Konsentrasi tepung kelor 15g 

K2S3: Konsentrasi tepung tapioka 20g : Konsentrasi tepung kelor 10g 

K3S3: Konsentrasi tepung tapioka 30g : Konsentrasi tepung kelor 15g 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Tepung Kelor 

 Daun kelor (Moringa oleifera) yang digunakan adalah daun muda yang masih 

hijau. Sebelumnya daun kelor dicuci dengan air bersih kemudian dilakukan 

blanching steam selama 3 menit dan dilakukan pengeringan menggunakan cabinet 

dryer pada suhu 50ºC. Pengeringan dilakukan selama 24 jam. Kemudian 

dilakukan pengecilan ukuran menggunakan blender dan pengayakan  

denganukuran  100 mesh. Tepung bayam kemudian diuji antioksidan dan warna. 

3.4.2 Pembuatan Rolade 

Daging ikan patin yang beku ditiriskan terlebih dahulu hingga tekstur 

kenyal dan tidak beku lagi. Kemudian daging ikan patin dilumat dan 

menimbangnya dengan masing masing berat 80 gram. Selanjutnya tepung tapioka 

dan tepung kelor disiapkan dengan menimbang sesuai kombinasi konsentrasi 
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tepung. Proses selanjutnya sebelum proses pembuatan kulit rolade ikan patin 

dengan mengunakan telur yang cetak tipis lalu di goreng. Selanjutnya 

mencampurkan adonan dengan tepung tapioka sesuai dengan konsentrasi masing 

masing dan di aduk hingga semua bahan tercampur dengan adonan dan di 

tambahkan dengan gula 4gram, kemiri bubuk 5 gram, dan garam 5 gram. Dan 

diaduk kembali sampai tercampur. Adonan yang sudah siap di balut dengan kulit 

telur yang sudah disiapkan. Dan digulung dengan daun pisang dengan rapat 

sepanjang 10 cm kemudian di ikat kedua ujungnya hingga rapat. Rolade di masak 

selama 30 menit dengan suhu 80oC. kemudian rolade di tiriskan hingga dingin dan 

dipotong potong. 
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Gambar 5. Diagram alir proses pembuatan tepung daun kelor (Alharini, 2003) 

 

 
 

 
 

 
  

Daun Kelor 

Pengeringan dalam Cabinet 

dryer selama 24 jam, T 50 ± 2 

oC dan dilakukan pembalikan 

secara berkala 

Pensortasian daun kelor 

Pencucian dengan air mengalir 

Pemisahan dari tangkai daun 

Pengilingan  60 mesh Tepung kelor kasar 

Tepung Daun 

Kelor 

daun yang sudah layu 

Kotoran pada daun 

Tangkai kelor 
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Table 6: pembuatan rolade ikan (Ratnawati, 1998) 

  

Penyiangan dan Pelumatan  

 

Penimbahan daging ikan 

Sebanyak 100g 

Rolade ikan 

patin 

penyampuran 

Ikan patin 

Pengukusan 800C selama ± 

30 menit 

1. Analisa Kadar Air 
2. Analisa Antioksidan 
3. Analisa Kadar Abu 
4. Analisa protein 
5. Analisa serat kasar 
6. Uji Organoleptik 

(Aroma, Rasa, dan 
Kenampakan) 

7. Analisa data 

tepung tapioka 10g, 20g, 

30g dan tepung kelor 

5g, 10g, 15g 

Penambahan bumbu 
Bawang 3g 
Garam 2,5g 
Merica 2,5g 
Gula 3g 
Putih telur 20g 

 

Tulang, kulit dan 

kotoran ikan 
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3.5 Pengukuran Parameter 

3.5.1 Analisa Kadar Air (Sudarmadji dkk. 1997) 

1. Bahan yang telah berupa serbuk atau bahan yang telah dihaluskan sebanyak 1-2 

gr dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya 

2. Bahan dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105° C selama 3-5 jam dan 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Bahan dipanaskan lagi dalam oven 

30 menit, dinginkan dalam desikator dan timbang. Perlakuan ini diulangi 

sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 

0,2 mg) 

3. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan 

4. Kadar air (%) dihitung dengan rumus :  

Berat awal (berat botol timbang + berat sampel – berat akhir x 100% 

Berat sampel 

 

3.5.2 Analisa Kadar Abu (Sudarmaji dkk. 1997).  

1. Bahan dihaluskan  

2. Bahan ditimbang ±2 gram pada cawan porselen yang telah diketahui beratnya 

3. Bahan dikeringkan dalam tanur pada suhu 500 - 600° C selama 3 – 5 jam 

4. Tanur dimatikan, ditunggu hingga dingin, dan dipanaskan kembali dalam oven 

selama 15 menit  

5. Bahan didinginkan dalam desikator dan ditimbang berat akhir 

6. Menghitung kadar abu dihitung dengan rumus :  

Kadar abu (%)= berat akhir – berat cawan kosong x 100% 
Berat bahan awal 
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3.5.3 Penentuan Kadar Serat Kasar (AOAC, 1995) 

Pengukuran kadar serat kasar diawali dengan preparasi sampel dengan 

menggunakan sampel kadar lemak sebelumnya, Tahapan analisa kadar serat 

antara lain: 

1. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Mengoven Kertas saring dalam oven selama ±5 jam 

3. Menimbang kertas saring  

4. Meletakkan timbel berisi sampel pada Erlenmeyer 250 mL 

5. Menambahkan 0,68 mL H2SO4 pekat dan aquades sebanyak 100 mL 

6. Memanaskan pada pendingin balik selama 30 menit 

7. Menyaring pada kertas saring dengan aquades panas hingga didapat pH netral 

8. Memasukkan residu dalam Erlenmeyer 250 mL  

9. Menambahkan NaOH 1,25 gram dan 100 mL aquades 

10. Memanaskan pada pendingin balik selama 30 menit 

11. Menyaring residu dengan lertas saring yang sudah ditimbang 

12. Mencuci residu yang tertinggal dengan K2SO4 10% sebanyak 20 mL dan 

aquades panas 25 mL 

13. Mengeringkan dalam oven selama 24 jam 

14. Mendinginkan dalam desikator selama 15 menit 

15. Menimbang ketas saring sebagai berat akhir 

16. Menghitung Kasar serat kasar dalam bahan dengan rumus 

Serat Kasar (%) = berat akhir – berat kertas saring    x 100 
berat bahan 

 

 
 



 
 

28 
 

3.5.4 Penentuan Kadar Lemak (AOAC, 1988) 

Analisa kadar lemak diawali dengan tahap preparasi dan analisa sampel 

dengan metode lemak hidrolisis asam, kemudian dilakukan perhitungan kadar 

lemak yang mengacu pada rumus AOAC (1988). Tahapan meliputi : 

1. Menimbang sampel sebanyak 2 g (a), memasukkan kedalam tabung reaksi lalu 

menambahkan 4 mL etanol 96% dan 2 mL HCl sebelumnya menyiapkan 

cawan porselin yang kosong kemudian menimbang beratnya 

2. Memanaskan pada waterbath pada suhu 70°C selama 30 menit 

3. Menuangkan larutan ke dalam corong pemisah yang bagian atas diletakkan 

corong dan kertas saring untuk menyaring larutan, kemudian menambahkan 

25 ml petroleum benzene 

4. Gojog larutan selama 1 menit lalu membiarkan hingga terpisah menjadi dua 

larutan, buang larutan yang bagian bawah dengan memutar kran corong pisah 

hingga yang tertinggal pada corong pisah adalah larutan yang bagian atas (fase 

benzene lemak) 

5. Menampung fase benzena lemak tersebut dalam beaker glass yang telah 

dketahui bobotnya (b), kemudian oven cawan porselin yang luas 

permukaannya tersebut dalam oven hingga kering pada suhu 80°C 

6. Mendinginkan cawan porselin yang luas permukaanya dalam desikator 

kemudian menimbang (c) 

7. Menghidung kadar lemak dengan rumus : 

Kadar Lemak (%) =  bobot cawan akhir – bobot cawan kosong (awal)   x100 
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3.5.5 Kadar Protein Metode (AOAC, 1988) 

Analisa kadar protein diawali dengan tahap preparasi dan analisa sampel 

dengan metode semi-mikro kjedahl, kemudian dilakukan perhitungan kadar 

protein yang mengacu pada rumus AOAC (1988). Tahapan meliputi : 

1. Mengambil bahan 10 mL atau sesuai kondisi sampel, jika sampel diduga 

mengandung protein tinggi dapat menggunakan sampel dalam jumlah yang 

lebih sedikit demikian juga sebaliknya 

2. Bahan dimasukkan ke dalam tabung kjedahl, lalu tambahkan 2 mL H2SO4 

pekat 98% dan tambahkan 1 spatula campuran Na2SO4 – HgO (20:1) untuk 

katalisator 

3. Mendidikan sampel sampai jernih (kurang lebih 4 jam) dan lanjutkan 

pendidihan 30 menit lagi (pengerjaan harus dilakukan di lemari asam) 

4. Mendinginkan kemudian menambahkan 15 mL aquades  

5. Memindahkan  isi labu kedalam alat destilasi kemudian membilas dengan 10 

ml aquades 

6. Menambahkan 10 mL larutan NaOH ke dalam tabung destilasi 

7. Meletakkan Erlenmeyer 125 mL yang berisi 10 mL H2BO4 4% yang telah 

diberi tetesan indikator MM atau MB. 

8. Meletakkan destilasi sampel tertampung kira-kira 15 mL destilat berwarna 

kehijauan dalam Erlenmeyer 

9. Menghitung total N dan persentase protein dengan rumus: 

Total N (%) = (mL HCl x N HCl x 14,008) x 100 

                       berat bahan (mg) 

Kadar Protein (%) = % N × faktor konversi (6,25) 
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3.5.6 Uji Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil) 

(Hidayah, 2013) 

 
1. Serbuk DPPH dilarutkan sebanyak 1,182 mg kedalam 50 mL methanol 

2. 1 ml 0,1 ml DPPH dipipet dan ditambah 1 mL senyawa uji 

3. Sampel diencerkan sampai dengan methanol sampai 5 mL 

4. Campuran larutan dikocok dengan vortex 

5. larutan diinkubasi selama 20 menit. Selama proses reduksi oleh antioksidan, 

larutan DPPH radikal akan berubah warna dari ungu menjadi kuning pucat 

6. Penurunan absorbansi diukur dengan spektrofotometer UV pada panjang 

gelombang 517 nm 

7. larutan blanko yang terdiri dari 33,33 µL metanol dalam 1 mL DPPH 

digunakan panjang gelombang yang sama (Ab) diukur. Trolox digunakan 

sebagai kontrol positif. Perlakuan pada uji DPPH ini dikerjakan dengan tiga 

kali pengulangan (triplicate). Aktivitas penghambatan radikal dihitung dengan 

rumus di bawah ini : 

% antioksidan = 1 – absorbansi blanko x 100 
Absorbansi sampel 

 
3.5.7 Analisa Organoleptik Hedonic Scale (Rahayu, 2001) 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi tekstur dan kenampakan. 

Pengujian menggunakan uji skala hedonic yang terdiri dari 5 nilai dengan 5 

pernyataan yaitu : 

Skor rasa yang diberikan sebanyak 5 yaitu: 

1. Sangat tidak enak 

2. Tidak enak 
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3. Agak enak 

4. Enak 

5. Sangat enak 

Skor kenampakan yang diberikan sebanyak 5 yaitu: 

1. Sangat tidak menarik 

2. Tidak menarik 

3. Agak menarik 

4. Menarik 

5. Sangat menarik 

Skor tekstur yang diberikan sebanyak 5 yaitu : 

1. Sangat tidak Kenyal  

2. Tidak Kenyal 

3. Agak Kenyal 

4. Kenyal  

5. Sangat Kenyal 

Pengujian dilakukan dengan menyodorkan 9 macam sampel yang telah 

diberi kode secara acak yang berbeda kepada 20 panelis. Selanjutnya panelis 

diminta memberi penilaian terhadap sampel sesuai skala hedonik yang ada.  

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam 

atau ANOVA (Analysis of Variance) pada tingkat kepercayaan α = 0,05. Uji 

statistik lanjut dengan menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test) untuk 

perlakuan berbeda nyata. Sedangkan data hasil uji organoleptik dianalisis dengan 

menggunakan uji skala hedonic (Hedonic Scale Test). 




