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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang percobaannya 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan. Adapun 

perlakuannya yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. P1 : penambahan tepung wortel 2,5% dari total berat tepung ketan dan 

tepung beras 

2. P2 : penambahan tepung wortel 5% dari total  berat tepung ketan dan 

tepung beras 

3. P3 : penambahan tepung wortel 7,5% dari total berat tepung ketan dan 

tepung beras 

4. P4 : penambahan tepung wortel 10% dari total berat tepung ketan dan 

tepung beras 

Masing-masing perlakuan terdiri dari 4 kali ulangan sehingga dalam 

penelitian ini didapat 16 unit perlakuan dengan konsentrasi tepung wortel yang 

berbeda.. Perbedaan konsentrasi bertujuan untuk meningkatkan kandungan 

vitamin dalam nilai gizi serta sebagai pewarna alami. 

B. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di tempat tinggal peneliti di Jl Gatot Subroto 

I/XI Denpasar meliputi pembuatan produk klepon serta uji organoleptik. Untuk 

pengujian nilai kandungan gizi dilakukan dengan menggunakan analisis Daftar 
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Komposisi Bahan Makanan dan untuk uji organoleptik menggunaka sampel 

orang dewasa berusia 20 – 40 tahun. Waktu penelitian ini dilakukan bulan 

Januari – Mei 2020. 

C. Bahan Dan Alat Membuat Klepon 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan Klepon berupa bahan dasar yang 

meliputi tepung ketan, tepung beras, gula merah, garam dan air serta bahan 

tambahan. Pada penelitian kali ini penambahan bahan yang digunakan dalam 

pembuatan klepon adalah Tepung wortel. 

a. Tepung Ketan Putih  

Tepung ketan putih yang baik digunakan adalah berwarna putih bersih dan 

tidak kecoklatan, tidak berbau bebas dari kotoran jamur dan serangga. Merk 

tepung ketan yang digunakan adalah Tepung Ketan Rose brand 

b. Tepung beras 

Tepung beras yang digunakan adalah berwarna putih kekuningan atau putih, 

tidak menggumpal, tidak berkutu dan tidak berbau apek. Tepung beras yang 

digunakan adalah tepung beras merk Rose Brand. 

c. Gula merah 

Gula merah yang digunakan adalah gula aren. 

d. Air  

Air yang digunakan adalah air yang bersih, tidak berwarna dan tidak 

berbau. 

 



25 
 

e. Tepung wortel 

Wortel yang digunakan sebagai tepung adalah wortel berumbi sedang 

varietas chantenay yang terbaik yang telah dikeringkan dengan sinar matahari 

dan diblender kemudian diayak dengan ayakan 80 mesh hingga mendapatkan 

tepung halus. 

2. Alat 

Alat yang digunakan dalam pengolahan klepon adalah sebagai berikut: 

a. Alat yang digunakan dalam pembuatan klepon adalah timbangan merk 

Harnic, panci kukusan merk Jawa, baskom plastik, piring, sendok makan, 

sendok teh, gelas. 

b. Alat yang digunakan dalam pembuatan Tepung wortel adalah pisau, alat 

pemotong sayur, nampan, panci, pengayakan saringan, blender, penyakan, 

piring, sendok. 

c. Alat yang digunakan untuk uji organoleptik adalah menggunakan piring 

kertas kecil, nampan, sendok plastik, alat tulis dan kuesioner. 

3. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah klepon 

dengan penambahan tepung wortel dengan perlakuan konsentrasi 2,5%, 5%, 

7,5%, dan 10% 

D. Prosedur Kerja Penelitian 

Adapun proses pembuatan klepon meliputi : 

1. Prosedur Pembuatan Tepung wortel 

a. Sortasi 
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Wortel yang telah di sortir, selanjutnya dicuci dengan air sehingga bersih. 

Tujuannya agar kotoran wortel yang menempel hilang. Wortel yang digunakan 

adalah wortel berumbi sedang panjang sekitar 15-20 cm dengan varietas 

chantenay. 

b. Pemotongan 

Wortel yang telah di cuci kemudian dikupas lalu di iris bentuk bulat dengan alat 

pemotong dengan ketebalan ±1 cm. 

c. Blanching  

Wortel yang telah di iris kemudian di blanching selama 3 menit agar 

mengurangi bau langu pada wortel tersebut. 

d. Pengeringan 

Setelah di blanching, wortel di keringkan selama 3 hari pada sinar matahari 

langsung. Agar kandungan gizi pada wortel tidak berkurang. kemudian letakkan 

wortel diatas nampan lalu dijemur dibawah sinar matahari. 

e. Penggilingan 

Setelah wortel benar – benar kering, selanjutnya wortel digiling menggunakan 

blender hingga halus lalu menjadi tepung wortel. 

f. Pengayakan 

Penyaringan atau pengayakan dilakukan untuk mendapatkan tepung yang halus, 

sehingga yang kasar terpisah. Pengayak yang digunakan adalah pengayak 

berbadan datar (flat bad screen) 80 mesh sehingga mendapat tepung yang halus. 

Untuk lebih jelasnya Diagram Alir Pembuatan Tepung Wortel dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
Wortel 
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Gambar 2 

Diagram Alir Pembuatan Tepung wortel 

Sortasi dan Pencucian bahan baku 

Pemotongan wortel ketebalan ± 1cm 

Blanching selama 3 menit 

Pengeringan  dengan sinar matahari langsung 

Penggilingan dengan blender 

Pengayakan 

Tepung wortel 
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1. Komposisi Bahan dalam Pembuatan Klepon 

Dalam penelitian ini, klepon yang dibuat masing – masing dengan 

perlakuan. Adapun komposisi bahan pembuatan klepon yaitu dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 3 

Formulasi Bahan Dalam Pembuatan Klepon 
 

Bahan 

Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 

Tepung Ketan Putih (g) 140 140 140 140 

Tepung Beras (g) 60 60 60 60 

Gula Merah (g) 40 40 40 40 

Garam (g) 5 5 5 5 

Air (ml) 200 200 200 200 

Kelapa Parut (g) 60 60 60 60 

Tepung wortel (g) 5 10 15 20 

 

2.  Prosedur Kerja Pembuatan Klepon 

a. Menyiapkan alat yang akan digunakan, kemudian cuci bersih dengan di air 

mengalir 

b. Menimbang semua bahan yang akan digunakan sesuai dengan perlakuan: 

P1 : penambahan tepung wortel 2,5% dari total berat tepung ketan dan tepung 

beras 
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P2 : penambahan tepung wortel 5% dari total  berat tepung ketan dan tepung 

beras 

P3 : penambahan tepung wortel 7,5% dari total berat tepung ketan dan tepung 

beras 

P4 : penambahan tepung wortel 10% dari total berat tepung ketan dan tepung 

beras 

c. Memasukan tepung ketan, tepung beras, garam dan tepung wortel ke dalam 

baskon plastik. Tambahkan air hangat sedikit demi sedikit dan aduk agar 

adonan menjadi kalis. Iris gula merah menjadi kecil – kecil. 

d. Jika adonan sudah kalis, ambil sedikit dan bentuk bulat adonan lalu masukan 

gula merah yang sudah di iris kedalam adonan dan bentuk adonan agak kerucut. 

e. Panaskan panci yang berisi air hingga mendidih. Lalu masukan klepon yang 

sudah berisi gula merah lalu masak hingga matang. Jika sudah matang, klepon 

akan naik kepermukaan air. 

f. Dinginkan klepon, dan tabur kelapa parut muda diatasnya. Kemudian siap 

disajikan. Untuk lebih jelasnya prosedur pembuatan klepon dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3.  

Diagram Alir Pembuatan Klepon 

 

 

 

 

 

 

Tepung Ketan (140 gram) + tepung 

beras (60 gram) 

Pencampuran 

Penambahan 

Uleni hingga kalis 

Panaskan  

Klepon Wortel 

Garam 

(2.5 gram) 

Tepung Wortel 

Taburi kelapa 

parut muda 
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E. Cara Pengamatan 

1. Uji Organoleptik 

Sifat organoleptik dari produk yang dihasilkan akan diuji dengan uji 

kesukaan dan uji mutu hedonik dengan rentan hedonik sebanyak 5 skala yang 

meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan tingkat penerimaan secara keseluruhan. 

Skala hedonik dan skala numerik digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan dari panelis, sedangkan skala mutu hedonik dan skala numerik 

digunakan untuk mengetahui rasa dari produk klepon tersebut. Dalam uji ini 

akan menggunakan panelis sebanyak 30 orang panelis. Dengan rentang usia 12 

tahun – 35 tahun. Skala hedonik dan numerik yang digunakan dalam uji 

organoleptik ini dapat dilihat pada Tabel 4, 5 dan 6. 

Tabel 4 

Uji Hedonik Terhadap Warna, Tekstur, Aroma, Rasa dan Tingkat 

Penerimaan Keseluruhan Klepon 

 

 

 

 

 

 

 

No Skala Hedonik Skala Numerik 

1 Sangat Suka 5 

2 Suka 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Suka 2 

5 Sangat Tidak Suka 1 
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Tabel 5 

Skala Mutu Hedonic Dan Skala Numeric Yang Digunakan Dalam Uji 

Mutu Hedonik Terhadap Tekstur Klepon 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 

Dua Skala Mutu Hedonic Dan Skala Numeric Yang Digunakan Dalam Uji 

Mutu Hedonic Terhadap Aroma Klepon 

 

 

 

Dalam penelitian uji sensorik akan digunakan panelis sebanyak 30 orang 

yang diambil secara acak. Panelis akan mengisi formulir yang telah disediakan 

dengan skala hedonik dan ditransformasikan ke dalam skala numerik. Adapun 

prosedur pengujian ini yaitu sebagai berikut : 

No Skala Hedonik Skala Numerik 

1 Kenyal 3 

2 Keras 2 

3 Sangat Keras 1 

No Skala Hedonik Skala Numerik 

1 Langu 3 

2 Agak Langu 2 

3 Tidak Langu 1 
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a. Mengisi tanggal, nama penguji, produk yang akan diuji pada form yang telah 

disediakan. 

b. Menguji warna, aroma, tekstur, rasa dan penerimaan secara keseluruhan 

klepon. 

c. Menulis tingkat kesukaan dengan member kode tanda rumput pada kolom 

yang telah disediakan.  

d. Setiap selesai pengujian pada satu sampel dilakukan pengembalian atau 

menetralkan rasa seperti semula dengan minum air dan makan crakers 

sebagai penetral. 

e. Menganalisa data hasil pengamatan. 

2. Analisis Obyektif 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis Daftar Komposisi Bahan 

Makanan dengan cara menghitung nilai zat gizi yang terkandung didalam 

produk makanan tersebut. Daftar komposisi bahan makanan adalah daftar yang 

memuat kadar gizi sebagai bahan makanan yang digunakan. Berisi kandungan 

bebagai macam zat gizi dalam 100 gram berat bersih/berat yang dapat di 

makan. Kegunaan Daftar Komposisi Bahan Makanan yaitu  

1. Merencanakan hidangan makanan yang baik dan memenuhi kecukupan gizi 

2. untuk menterjemahkan kecukupan gizi yang dianjurkan menjadi bahan 

makanan dan dapat digunakan untuk menilai apakah konsumsi makanan 

sehari-hari telah memenuhi kecukupan zat gizi baik perorangan, keluarga 

maupun sekelompok besar orang.  
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3. Dalam penelitian ini menggunakan analisis Daftar Komposisi Makanan 

dengan cara menghitung nilai zat gizi yang terkandung didalam produk 

makanan tersebut.  

Adapun cara menghitung kandungan gizi dengan menggunakan Daftar 

Komposisi Bahan Makanan (DKBM) yaitu sebagai berikut : 

a. menentukan berat bahan makanan yang dapat dimakan (bdd) 

b. berat dapat dimakan lalu dikaitkan dengan berat dapat dimakan dalam 100 

gram berat bersih kandungan gizi pada DKBM 

c. hasil perhitungan menggunakan satuan gram 

perhitungan : 

 

Keterangan : BM = Bahan Makanan 

   BDD = Berat Dapat Dimakan 

F.  Pengolahan dan Analisis Data  

1.  Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara manual dengan 

bantuan kalkulator 

2. Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian data yang diperoleh aka ditabulasi dan 

dilanjutkan dengan melakukan analisis sidik ragam untuk dapat mengetahui 

pengaruh perlakuan nyata dan sangat nyata. Apabila ada pengaruh maka akan 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).  


