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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK). Penelitian dilakukan dengan 5 jenis perlakuan, masing-masing perlakuan 

terdiri dari 3 kali ulangan, sehingga terdapat 15 unit percobaan. Adapun perlakuan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) P1 : konsentrasi 7,5% ekstrak bunga telang 

2) P2 : konsentrasi 10% ekstrak bunga telang 

3) P3 : konsentrasi 12,5% ekstrak bunga telang 

4) P4 : konsentrasi 15% ekstrak bunga telang 

5) P5 : konsentrasi 17,5% ekstrak bunga telang 

Perbedaan yang  dilakukan  menggunakan  penambahan  ekstrak bunga telang 

dengan konsentrasi 7,5%, 10%, 12,5%, 15% dan 17,5%. Perbedaan penambahan 

ini berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan sehingga didapatkan 5  

perlakuan dengan penambahan  konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda. 

Perbedaan penambahan bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi optimum yang 

dapat menghasilkan produk boba yang memiliki manfaat bagi kesehatan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium Pengolahan Pangan Jurusan Gizi 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang meliputi proses pembuatan 

produk dan penilaian organoleptik. Penelitian ini juga dilaksanakan di 

Laboratorium Analisis Pangan Fakultas Teknologi Pangan Universitas Udayana, 
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untuk menganalisis kapasitas antioksidan, kadar air, dan karbohidrat terhadap 

semua unit perlakuan boba. Waktu penelitian dilakukan pada Desember 2021 dan 

Januari 2022. 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan pada pembuatan boba bunga telang yaitu 

bunga telang, tepung tapioka, tepung agar-agar dan gula. Bunga telang yang 

digunakan dengan ciri-ciri berwarna biru keunguan dan segar yang dipetik di 

halaman rumah penulis. Tepung tapioka merk Rose Brand, gula pasir merk Rose 

Brand, dan tepung agar-agar merk Nutrijell yang dibeli di UD. Ayu di Jl. 

Kesatrian No.01, Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. 

2. Alat 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. Pada proses pembuatan ekstrak bunga telang menggunakan alat seperti : 

panci, sendok, timbangan merk Lesindo dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian 

1 gr, gelas ukur plastik 100 ml, sendok serta kompor gas merk Hitachi. 

b. Alat yang digunakan untuk membuat boba yaitu : kompor gas, mangkok, 

sendok, baskom, timbangan merk Lesindo dengan kapasitas 5 kg dan 

ketelitian 1 gr, gelas ukur kapasitas 100 ml. 

c. Untuk uji organoleptik yaitu gelas kertas kecil, nampan, kuesioner, dan alat 

tulis. 

d. Pada uji kapasitas antioksidan adalah bejana maserasi, cawan porselin, gelas 

ukur, labu ukur, beaker gelas, erlenmeyer, vial, mikropipet, pipet tetes, neraca 
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analitik, tissue, aluminium foil, sendok tanduk, batang pengaduk dan 

spektrofotometer UV-VIS, DPPH(1,1-diphenyl-2- picrylhydrazyl), kuersetin, 

methanol p.a 

e. Pada uji kadar air yaitu disk, desikator, dan oven 

f. Pada uji karbohidrat yaitu timbangan, penangas air, labu erlenmeyer, pipet 

tetes, gelas ukur, klem, buret dan gelas beaker. 

 

D. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah boba dengan 

perlakuan konsentrasi ekstrak bunga telang yaitu sebagai berikut : 

1. P1 : konsentrasi 7,5% ekstrak bunga telang 

2. P2 : konsentrasi 10% ekstrak bunga telang 

3. P3 : konsentrasi 12,5% ekstrak bunga telang 

4. P4 : konsentrasi 15% ekstrak bunga telang 

5. P5 : konsentrasi 17,5% ekstrak bunga telang 

 

E. Prosedur Kerja 

1. Pembuatan ekstrak bunga telang : 

1) Bunga telang yang dipilih yaitu yang berwarna biru keunguan 

2) Bunga telang kemudian dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari 

dengan ditutupi kain hitam hingga kering yang ditandai dengan mudah 

hancur apabila diremas dengan jari. 

3) Timbang bunga telang yang sudah kering, cuci kemudian rebus sesuai 

perlakuan, yaitu : 
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Ekstrak bunga telang 

Penyaringan 

a. P1 : konsentrasi 7,5% ekstrak bunga telang = 7,5 gr bunga telang 

kering dalam 100 ml air 

b. P2 : konsentrasi 10% ekstrak bunga telang = 10 gr bunga telang 

kering dalam 100 ml air 

c. P3 : konsentrasi 12,5% ekstrak bunga telang = 12,5 gr bunga telang 

kering dalam 100 ml air 

d. P4 : konsentrasi 15% ekstrak bunga telang = 15 gr bunga telang 

kering dalam 100 ml air 

e. P5 : konsentrasi 17,5% ekstrak bunga telang = 17,5 gr bunga telang 

kering dalam 100 ml air 

4) Rebus air, masukkan bunga telang, tunggu sampai air rebusan berubah 

warna menjadi biru keunguan, lalu angkat, dan saring. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan ekstrak bunga telang 

Bunga telang 

Pengeringan 

(Matahari hingga bunga telang mudah rapuh) 

Pencucian 

Perebusan 

(Suhu 100℃, waktu 5 menit) 
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2. Komposisi Bahan dalam Pembuatan Adonan Boba Bunga Telang 

Dalam penelitian ini, boba yang dibuat masing-masing dengan perlakuan dan 

ulangan yaitu 1 resep . Adapun komposisi bahan pembuatan boba bunga telang 

dapat dilihat dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3.  

Komposisi Bahan Pembuatan Boba Bunga Telang 

Bahan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 P5 

Tepung 

tapioka (g) 
375 375 375 375 375 

Agar-agar 

(g) 
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

Gula pasir 

(g) 
75 75 75 75 75 

Ekstrak 

bunga 

telang 

Konsentrasi 

7,5% 

(200 ml) 

Konsentrasi 

10% 

(200 ml) 

Konsentrasi 

12,5% 

(200 ml) 

Konsentrasi 

15% 

(200 ml) 

Konsentrasi 

17,5% 

(200 ml) 

 

 

a. Pembuatan Boba Bunga Telang. 

1) Siapkan alat-alat yang diperlukan, lalu cuci bersih 

2) Tambahkan ekstrak bunga telang kedalam tepung kemudian uleni sambil 

memberikan sedikit tambahan tepung tapioka hingga kalis dan licin.  

3) Adonan dibentuk bulat dengan diameter 1 cm.  

4) Kemudian adonan dimasukkan ke dalam air yang mendidih selama 15 

menit. Tunggu sampai mengapung dan matang, kemudian diangkat dan 
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ditiriskan. Untuk diagram alir yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Parameter yang diamati 

i. Kapasitas Antioksidan 

Cara analisis : 

1. Larutan stok dibuat dengan menimbang sampel boba yang telah diberikan 

perlakuan penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi berbeda 

Perebusan 

(3 menit, 100
0
C) 

Penirisan 

Pengulenan 

(sampai kalis) 

Pembentukan 

(Diameter 1 cm ± 3 mm) 

P1 : konsentrasi 5% 

ekstrak bunga telang 

P2 : konsentrasi 

7,5% ekstrak bunga 

telang 

P3 : konsentrasi 10% 

ekstrak bunga telang 

P4 : konsentrasi 

12,5% ekstrak bunga 

telang 

P5 : konsentrasi 15% 

ekstrak bunga telang 

Gula 

(10 gram) 

Boba bunga telang 

Pencampuran 

Agar – agar 

(5 gram)  

Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan Boba 

Tepung Tapioka 

(50 gram)  
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sebanyak 25 gr dan dilarutkan dengan metanol absolut, dihomogenkan lalu 

dicukupkan volumenya hingga 25mL.   

2. Selanjutnya dilakukan pengenceran lagi dengan membuat 5 seri 

konsentrasi larutan (100,  P2, 200, 250 dan 300 ppm).  

3. Untuk penentuan kapasitas antioksidan masing-masing konsentrasi dipipet  

sebanyak 1 mL larutan sampel dengan pipet mikro dan masukan kedalam 

tabung reaksi, 

4. Kemudian tambahkan 4 mL larutan DPPH 50 μM. Campuran 

dihomogenkan dan dibiarkan selama 30 menit ditempat gelap, serapan 

diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 514 nm.  

5. Kapasitas antioksidan sampel ditentukan oleh besarnya hambatan serapan 

radikal DPPH melalui perhitungan persentase (%) inhibisi serapan DPPH 

dengan menggunakan rumus (Molyneux, 2004) : 

% inhibisi = 
(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜−𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜
 

 

Keterangan : 

i. Absorban blanko : Serapan  radikal  DPPH  50  μ M pada panjang 

gelombang maksimal (514 nm).  

ii. Absorban sampel : Serapan sampel   dalam   radikal DPPH50 μ M 

pada panjang gelombang maksimal (514 nm).  

ii. Kadar Air 

Cara analisis : 

1. Siapkan 10-20 g bahan, persiapkan wadah pengeringan yang diperlukan 

sesuai karakter bahan yang dianalisis dan dalam keadaan bersih, 
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persiapkan oven dengan thermostat dalam keadaan baik, serta persiapkan 

peralatan untuk penanganan residu bahan kering. 

2. Cawan kosong beserta tutupnya dikeringkan dalam oven pada suhu 

105°C selama 15 menit dan didinginkan dalam desikator selama 10 menit 

untuk cawan aluminium dan 20 menit untuk cawan porselen. Cawan 

kemudian ditimbang. Pengeringan cawan diulangi hingga diperoleh berat 

konstan dari cawan dan tutupnya. 

3. Bahan yang telah dipersiapkan segera dimasukkan dalam cawan dan 

ditutup. Dalam keadaan terbuka cawan berisi bahan beserta tutup cawan 

dikeringkan dalam oven pada suhu 100 – 102°C. selama 6 jam. Cawan 

diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh dinding dalam 

oven. Untuk bahan yang tidak terdekomposisi dengan pemanasan yang 

lama, dapat dikeringkan dalam oven selama satu malam (16 jam). 

4. Setelah pemanasan, dengan penjepit cawan, cawan berisi bahan 

dikeluarkan dari oven langsung dimasukkan dalam desikator dan ditutup 

dengan penutup cawan. Dinginkan selama 10 – 20 menit, lalu timbang 

cawan berisi bahan kering tertutup penutup cawan. Setelah penimbangan, 

cawan berisi bahan beserta tutupnya dikeringkan kembali ke dalam oven 

hingga diperoleh berat konstan dari cawan berisi bahan beserta tutupnya. 

Perhitungan : 

Kadar air dalam bahan baik berdasarkan basis basah atau basis kering 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

% 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 (𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) =
𝑏 − (𝑐 − 𝑎)

(𝑐 − 𝑎)
× 100% 
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% 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 (𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ) =
𝑏 − (𝑐 − 𝑎)

𝑏
× 100% 

 

Keterangan: 

a  = berat konstan cawan kering beserta tutupnya sebelum digunakan. 

b = berat bahan awal (segar) yang digunakan sebelum diuapkan dan 

dikeringkan. 

c = berat konstan cawan berisi bahan kering beserta tutup cawan. 

iii. Karbohidrat (Afriza & Nilda, 2019) 

a. Sebanyak 5-10 g sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu 

takar 250 ml,ditambah Pb asetat untuk penjernihan, kemudian ditambah 

Na2CO3 untuk menghilangkan kelebihan Pb. 

b. Diambil 10 ml larutan dan masukkan kedalam Erlenmeyer, 

ditambahkan 25 ml larutan luff schoorl. 

c. Dibuat perlakukan blanko yaitu 25 ml larutan luff schoorl ditambahkan 

25 ml aquades. Setelah ditambahkan beberapa batu didih, Erlenmeyer 

dihubungkan dengan pendingin balik dan dididihkan selama 10 menit, 

kemudian didinginkan. 

d. Ditambahkan 15 ml KI 20 % dan dengan hati-hati tambahkan 25 ml 

H2SO4 26,5 % 

e. Larutan dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 N dengan menggunakan indikator 

amilum 1 % sampai warna biru hilang. 

 

 

 

 

(𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 −  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 =
𝑁 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3

0,1

= ⋯ 𝑚𝑙 (𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) 
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iv. Sifat Sensorik 

Pengujian mutu subyektif dilakukan dengan uji organoleptik yang diuji 

dengan uji kesukaan sebanyak 5 skala pengukuran yaitu aroma, rasa, warna, 

tekstur dan penerimaan secara keseluruhan. Uji mutu (Hedonik) sebanyak 3 skala 

pengukuran yaitu warna, rasa dan tekstur. Skala hedonik yang digunakan dalam 

uji organoleptik dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.  

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

Penerimaan Keseluruhan Boba 

 

No Skala Hedonik Skala Numerik 

1 Sangat Suka 5 

2 Suka 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Suka 2 

5 Sangat Tidak Suka 1 

 

 

 

Tabel 5.  

Skala Mutu Hedonik dan Skala Numerik yang digunakan dalam Uji Mutu 

Hedonik Terhadap Warna Boba 

 

No Skala Mutu Hedonik Skala Numerik 

1 Biru Cerah 3 

2 Biru Gelap 2 

3 Biru Pucat 1 

 

 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑔𝑢𝑙𝑎 = 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ×
100

𝐵. 𝑍𝑎𝑡
×

𝑣𝑜𝑙. 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡
×

1

1000
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Tabel 6.  

Skala Mutu Hedonik dan Skala Numerik yang digunakan dalam Uji Mutu 

Hedonik Terhadap Rasa Boba 

 

No Skala Mutu Hedonik Skala Numerik 

1 Manis 3 

2 Hambar 2 

3 Pahit 1 

 

Tabel 7.  

Skala Mutu Hedonik dan Skala Numerik yang digunakan dalam Uji Mutu 

Hedonik Terhadap Tekstur Boba 

No Skala Mutu Hedonik Skala Numerik 

1 Kenyal 3 

2 Lembek 2 

3 Keras 1 

 

 

Penelitian yang dilakukan menggunakan panelis agak terlatih sebanyak 30 

orang yang diambil dari mahasiswa tingkat 2 Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan 

Denpasar dengan cara mengisi formulir yang disediakan dengan menggunakan 

skala hedonik dan ditransformasi ke dalam skala numerik.  

Prosedur pengujian organoleptik : 

a. Mengisi tanggal pengujian, nama produk, nama panelis pada formulir 

yang disediakan. 

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

c. Menulis tingkat kesukaan dengan memberi kode rumput yang telah 

disediakan. 
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d. Setiap selesai melakukan pengujian terhadap suatu sampel dilakukan rasa 

seperti semula, dengan minum air putih dan makan cracker sebagai 

penetral. 

e. Menganalisa hasil data pengujian. 

 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Setelah data 

terkumpul, kemudian dilakukan cleaning data kemudian diolah dengan 

menggunakan bantuan kalkulator dan diolah dengan bantuan komputer 

dengan menggunakan microsoft excel. 

b. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan kemudian di tabulasi dan dihitung untuk 

memperoleh nilai tertinggi dan kemudian semua sampel akan dianalisis kadar 

karbohidrat, kadar air dan kapasitas antioksidan. Selanjutnya akan di analisis 

sidik ragam (ANOVA) untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

parameter yang diuji. Bila ada pengaruh maka akan dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 

 

 

 

  


