
 

21 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian dalam kegiatan ini adalah eksperimen murni sesungguhnya 

(true experimental research) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Uji kuantitatif digunakan untuk penetapan kadar alkohol dan uji 

kualitatif digunakan untuk penetapan uji organoleptik. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No.246, Malang. Waktu 

penelitian akan dilakukan pada  Januari-Desember 2019. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah biji hanjeli yang diproleh dari petani di 

daerah Kabupaten Sukabumi. 

3.3.2 Sampel 

Sampel yang digunkan dalam penelitian ini meggunakan 6 kg biji hanjeli 

sebagai bahan dasar pembuatan tape diperoleh dari petani di daerah Kabupaten 

Sukabumi. 
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3.3.3 Sampel Size 

Besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan untuk menentukan jumlah 

pengulangan dalam penelitian dengan Rumus 1. Perhitungan sampel dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

             1) 

Keterangan : 

t = jumlah perlakuan 

r = jumlah ulangan 

Perhitungan :  

 

 

 

    

 

 

 

       Gambar 3.1. Perhitungan Jumlah Sampel 

Dengan demikian, banyaknya ulangan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

6 ulangan. 

3.3.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling (sampling 

sistematis), dimana sampel dibeli secara acak di pasar tradisonal Kabupaten 

Sukabumi. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

(t-1)(r-1) ≥ 15 

(4-1)(r-1) ≥ 15 

(3)(r-1) ≥ 15 

3r – 3 ≥ 15 

3r  ≥ 18 

r ≥ 6 

(t-1)(r-1) ≥ 15 
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi jumlah ragi, yang terdiri 

dari 4 perlakuan yaitu pemberian ragi  (0,5%, 1%, 1,5% dan 2%). 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar alkohol dan uji 

organoleptik tape biji hanjeli meliputi rasa, aroma, tekstur, dan warna. 

3.4.3 Variabel Kontrol  

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah pH ruangan yang berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan tape selama proses fermentasi dan 120 gram gula 

pasir yang diberikan secara merata terhadap 4 sampel dan 24 ulangan yaitu 

masing-masing 5 gram. Pemberian gula berfungsi sebagai stater mikroorganisme 

untuk mempercepat proses fermentasi 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel  

1. Tape terbuat dari biji hajeli yang difermentasi dengan ragi selama kurang lebih 

2 hari dengan memperhatikan pH ruangan dan penambahan gula pasir untuk 

mempercepat proses fermentasi. 

2. Ragi yang digunakan merupakan ragi tape yang mengandung bakteri 

Saccharomyces cerevisiae. 

3. Konsentrasi yaitu kepekatan larutan yang terlarut dalam suatu pelarut. Variasi 

konsentrasi ragi yang digunakan yaitu 0,5 %, 1%, 1,5%, dan 2%. 

4. Kualitas tape yang diukur yakni uji kadar alkohol dan uji organoleptik yang 

meliputi rasa, aroma, tekstur, dan warna (Negara, 2016). 

 

3.6 Rancangan Percobaan 
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Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 1 

pola faktorial, yaitu konsentrasi ragi R1 (0,5%), R2 (1%), R3 (1,5%), R4 (2%). 

Penelitian dilakukan sebanyak 6 kali ulangan. Jumlah semua ulangan sebanyak 24 

ragam unit eksperimen dengan susunan denah seperti Gambar 3.2. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

         Gambar 3.2. Denah Ragam 24 Unit Eksperimen 

          
 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Tahap Persiapan 

Tahap awal yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Alat  

a. Alat yang digunakan dalam pembuatan tape adalah baskom, bakul, sendok teh, 

nampan, cup, dandang, dan kompor gas. 

b. Alat yang digunakan dalam pengujian kadar alkohol adalah timbangan analitik, 

stirer, gelas beaker 1000 ml, erlenmeyer 500 ml, spatula, gelas arloji, pipet 

tetes, buret, corong gelas, klem buret, dan statif. 

  

R11 R22 

R32 R13 

R16 R45 

R44 R26 

R15 R35 

R25 R42 

R34 R46 

R41 R24 

R21 R31 

R33 R14 

R43 R23 

R12 R36 

      

 

Keterangan : 

R1: Konsentrasi ragi 0,5% 

R2: Konsentrasi ragi 1% 

R3: Konsentrasi ragi 1,5% 

R4: Konsentrasi ragi 2% 

1 : Pengulangan Ke-1  

2 : Pengulangan Ke-2 

3 : Pengulangan Ke-3 

4 : Pengulangan Ke-4 
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c. Alat yang digunakan dalam uji organoleptik adalah lembar penilaian, sendok, 

piring, dan kertas tabel. 

2. Bahan  

a. Bahan yang digunakan dalam pembuatan tape adalah biji hanjeli dan ragi tape. 

b. Bahan yang digunakan dalam pengujian kadar alkohol adalah indikator 

phenolphtalien (pp) 1%, NaOH 0,1 N dan aquades. 

c. Bahan yang digunakan dalam uji organoleptik adalah tape biji hanjeli. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan terdiri dari pembuatan tape biji hanjeli dan uji organoleptik :  

1. Pembuatan tape 

Berikut proses pengolahan biji hanjeli menjadi tape : 

a. Biji hanjeli sebanyak 6 kg di rendam air menggunakan baskom selama kurang 

lebih 1 jam agar kotoran yang menempel hilang. 

b. Biji hanjeli yang telah direndam kemudian ditiriskan menggunakan bakul agar 

air terbuang secara sempurna. 

c. Perebusan biji hanjeli menggunakan dandang denga air yang mendidih selama 

kurang lebih 20 menit. 

d. Setelah direbus biji hanjeli kemudian dicuci kembali untuk menghilangkan 

sisa-sisa kotoran yang masih menempel. 

e. Biji hanjeli kemudian ditanak selama kurang lebih 20 menit, diangkat kembali 

letakan dalam baskom beri air secukupnya dan diamkan biji hanjeli sampai air 

menyurut. 

f. Tanak kembali nasi menggunakan dandang dan diamkan selama kurang lebih 

20 menit. 
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g. Setelah biji hanjeli diangkat kemudian letakan diatas nampan ratakan 

menggunakan sendok agar biji hanjeli dingin secara merata. 

h. Ragi tape kemudian ditaburkan secara merata dengan menggunkan 4 perlakuan 

yang berbeda yaitu (0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%) pada biji hanjeli yang sudah 

dingin agar proses perfemtasi sempurna. 

i. Biji hanjeli yang sudah diberi ragi dan diberi label sesuai jumla konsentrasi 

ragi yang berbeda kemudian dimasukan kedalam cup dan tutup secara rapat 

agar tidak ada udara yang masuk sehingga proses fermentasi berjalan dengan 

baik. 

j. Diamkan tape biji hanjeli selama kurang lebih 2-3 hari. 

2. Uji organoleptik  

a. Memberikan penjelasan kepada panelis tentang hal apa saja yang akan diuji, 

cara pengujian, dan tujuan pengujian. 

b. Mempersilahkan panelis untuk mencicipi tape biji hanjeli kemudian meniali 

dari segi warna, rasa, aroma dan tesktur. 

c. Panelis dipersilahkan mengisi angket yang telah disediakan oleh peneliti. 

d. Untuk uji organoleptik menggunakan pilhan dalam bentuk skala 5 dengan 

menguji rasa, aroma, tekstur, dan warna. (1) sangat tidak suka, (2) tidak suka, 

(3) agak suka, (4) suka, (5) sangat suka. 

3.7.3 Tahap Pengamatan 

1. Uji Kadar Alkohol 

Dalam penelitian ini, uji kadar alkohol menggunakan metode titrasi. Langka-

langkah untuk melakukan pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Ambil sampel menggunakan spatula dan letakan diatas gelas arloji. 
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b. Timbang sampel tape biji hanjeli sebanyak 10 gram dengan menggunakan 

timbangan analitik. 

c. Sampel yang telah ditimbangg kemudian dimasukan kedalam gelas beaker 

1000 ml, tambahkan indikator phenolptalein (pp) sebanyak 3 tetes, lalu 

tambahkan aquades 50 cc sampai tanda batas. 

d. Sampel dimasukan kedalam erlenmeyer 500 ml, kemudian homogenitaskan 

menggunakan stirer samapi sampel benar-benar homogen. 

e. Titrasi sampel menggunakan larutan NaOH 0,1 N sampai warna menjadi 

merah muda. Setelah warna berubah titrasi dihentikan kemudian dilihat volume 

larutan NaOH yang digunakan, selanjutnya jumlah tersebut digunakan untuk 

menghitung kasar kadar alkohol yang terkandung dalam tape biji hanjeli 

menggunakan Rumus 2.  

   

    2) 

 

Keterangan : 

a  = Rata-rata hasil fermentasi  

M  = Molaritas NaOH (0,1 M) 

  Mr C2H5OH = 46 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data : 

a. Angket Uji Hedonik 

Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Angket merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah 

 Kadar Alkohol =
a x M x Mr C2H5OH x Pengenceran

berat contoh x 100
 x 100% 
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mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan 

dari responden. Ada syarat dalam melakukan uji hedonik yaitu 1) ada contoh yang 

diuji yaitu benda perangsang 2) ada panelis sebagai pemeroses respon dan 3) ada 

pernyataan respon yang jujur yaitu respon yang spontan tanpa penalaran, 

imaginasi, asosiasi, ilusi, atau meniru orang lain. Selain itu juga angket cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar. Jumalah panelis dalam penelitian 

ini sebanyak 30 orang, skala penilaian uji hedonik dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kriteria Skala Hedonik (Uji Kesukaan) 

Skala Numerik Nilai Numerik 

Sangat suka 5 

Suka 4 

Agak suka 3 

Tidak suka 2 

Sangat tidak suka 1 

Sumber: Setiawati & PM (2015) 
 

b. Analisis laboratorium (Uji laboratorium)  

Uji laboratorium yang dilakukan untuk meneliti kandungan alkohol pada tape 

biji hanjeli. Kandungan alkohol diteliti dengan uji titrasi dengan menggunakan 

Rumus 3. 

 

3) 

 

Keterangan : 

a  = Rata-rata hasil fermentasi  

M  = Molaritas NaOH (0,1 M) 

Mr C2H5OH = 46 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

    Untuk mengetahui variasi konsentrasi ragi dalam pembuatan tape biji hanjeli 

terhadap kadar alkohol dan uji organoleptik dapat menggunakan analisis data one-

 Kadar Alkohol =
a x M x Mr C2H5OH x Pengenceran

berat contoh x 100
 x 100% 
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way ANOVA (Analysis of Variance). Sebelum melakukan uji one-way ANOVA 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Analisis data ini 

menggunakan IBM SPSS statistics 22.  

a. Uji normalitas 

Pada uji kenormalan data menggunakan uji Shapiro Wilk yang bertujuan 

untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. 

Interpretasi data untuk uji Shapiro Wilk : 

1. Jika nilai Sig. Shapiro Wilk > 0,05 maka data berdistribusi normal  

2. Jika nilai Sig. Shapiro Wilk < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas variansi sangat diperlukan sebelum kita membandingkan 

dua kelompok atau lebih, agar perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh 

adanya perbedaan data dasar (ketidakhomogenan kelompok yang 

dibandingkan) (Irianto, 2004). Penelitian ini uji homogenitas menggunakan uji 

Levene, pada uji Levene, data di transformasikan dengan jalan mencari selisih 

masing-masing skor dengan rata-rata kelompoknya. Adapun dasar 

pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka varian variabel terikat adalah sama 

atau homogen 

2. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka varian variabel terikat tidak sama 

atau heterogen 

c. Uji one-way ANOVA 

Melakukan uji Anova harus dipenuhi beberapa asumsi yaitu: 

1. Sampel berasal dari kelompok yang independen  
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2. Varian antara kelompok harus homogen 

3. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal  

Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang 

dilakukan secara random terhadap beberapa (>2) kelompok yang independen, 

yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada kelompok lain. 

Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data 

telah dimasukkan ke komputer, jika asumsi ini tidak terpenuhi  dapat dilakukan 

transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat 

memenuhi asumsi ini maka uji Anova tidak valid untuk dilakukan, sehingga 

harus menggunakan uji lanjut yaitu uji-nonparametrik misalnya Kruskal- 

Wallis. 

d. Uji  DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 

Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang 

ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari 

dua nilai tengah yang dibandingkan. Uji ini dilakukan untuk menentukan atau 

memilih perlakuan terbaik atau paling efektif dari sejumlah perlakuan dengan 

berdasar pada nilai rerata. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan diantara 

semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperlihatkan jumlah 

perlakuan. Bila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 5%, maka antar 

perlakuan terdapat beda nyata dan bila selisih tengah perlakuan lebih kecil dari 

MDRS 5%, maka perlakuan tidak terdapat beda nyata.  

 


