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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian adalah eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK). Dalam penelitian ini dilakukan penambahan tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor terhadap daya terima pancake 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 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 5% 

2)  P2 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 10% 

3)  P3 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 15% 

4)  P4 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 20% 

5)  P5 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 25% 

Perbedaan penambahan konsentrasi tepung komposit kecambah kacang hijau 

dan daun kelor yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi optimum 

yang dapat menghasilkan produk pancake yang memiliki nilai gizi khususnya 

kapasitas antioksidan, serat kasar dan nilai sensoris yang baik. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Analisi Pangan FTP Universitas 

Udayana, Jalan PB Sudirman, Dauh Puri, yang meliputi proses penyiapan dalam 

melakukan pengujian. Uji organoleptik dilakukan di rumah peneliti, Jalan 
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Sidakarya Gang Ikan Yu No. 5A Desa Sesetan. Denpasar Selatan. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2022. 

C. Bahan dan Alat  

1. Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan untuk pembuatan pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor adalah sebagai berikut: 

a. Bahan yang digunakan untuk pembuatan pancake tepung komposit 

kecambah  kacang hijau dan  daun kelor yakni tepung kecambah kacang 

hijau dan tepung daun kelor, tepung kecambah kacang hijau menggunakan 

kacang hijau yang berwarna hijau, masih utuh tidak ada lubang lalu 

dilakukan proses perendaman dengan air selama 2 hari hingga menjadi 

kecambah kacang hijau, daun kelor yang sudah bersih dengan ciri-ciri 

berwarna hijau, segar, utuh, daun masih utuh menempel pada batang, tidak 

cacat, tepung terigu (merk segitiga biru) susu cair (merk diamond), gula 

pasir, telur ayam, margarin (merk Blueband), dan baking powder (merk 

R&W) yang di beli di pasar Suwung Batan Kendal. 

b. Bahan yang digunakan untuk analisis kapasitas Antioksidan adalah larutan 

DPPH dalam methanol dengan konsentrasi 2x10-4 M. 

c. Bahan yang digunakan untuk analisis kadar serat kasar : Antifoam agent, 

Asbes,  Larutan H2SO4 (1.25 g H2 SO4 pekat / 100 ml = 0.255 N H2 SO4), 

NaOH (1.25 g NaOH / 100 = 0.313 N NaOH), Larutan K2 SO4 10% , 

Alkohol 95%. 
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a. Bahan yang digunakan untuk uji organoleptik yaitu piring kertas, nampan, 

stempel, quesioner dan alat tulis. 

2. Alat 

b. Alat yang digunakan untuk proses pembuatan pancake yaitu : timbangan 

digital, balloon whisk, kompor ,teflon ,blender, ayakan, waskom /mangkok, 

spatula, sendok, dan piring  

c. Untuk uji organoleptik menggunakan piring kertas, nampan, questioner, 

stempel, dan alat tulis. 

d. Untuk uji kapasitas antiokasidan diperlukan Spektrofotometer dan tabung 

reaksi  

e. Untuk uji serat kasar diperlukan penggiling, timbangan analitik, alat 

ekstraksi soxhlet,  erlenmeyer 600 ml,  pendingin balik, kertas saring, 

spatula, oven 1100c, desikator. 

D. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang dianalisis ini pancake dengan perlakuan sebagai 

berikut: 

Perlakuan perbandingan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor, sebagai berikut: 

1) P1 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 5% 

2) P2 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 10% 

3) P3 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 15% 

4) P4 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 20% 
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5) P5 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 25% 

E. Prosedur Kerja 

1.  Pembuatan Tepung Kecambah Kacang Hijau 

a. Dilakukan pemilihan kecambah yang baik sesuai kriteria, yaitu berwarna putih 

kehijauan dan berusian 2 hari 

b. Kecambah kacang hijau yang sudah disortir dilakukan proses pencucian lalu 

dikeringkan  

c. Setelah pengeringan dilanjutkan dengan pengovenanan dengan suhu 700 C 

selama 7 jam, selanjutnya dihaluskan dengan blender  

d. Setelah kecambah halus dilakukan proses pengayakan hingga diperoleh tepung 

kecambah kacang hijau.  
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Gambar 4  Diagram Alir Pembuatan Tepung Kecambah Kacang Hijau 
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2.  Pembuatan Tepung Daun Kelor 

a. Dilakukan pemilihan daun kelor yang baik sesuai kriteria: yaitu berwarna 

hijau, segar dan masih utuh  

b. Selanjutnya dilakukan proses pencucian dengan air mengalir  

c. Daun kelor yang sudah di cuci di blanch dengan air mendidih selama 5 menit 

d. Dilanjutnya dengan penirisan dan pengeringan di suhu ruangan  

e. Setelah pengeringan dilanjutkan dengan pengovenanan dengan suhu 700 C 

selama 7 jam, selanjutnya dihaluskan dengan blender  

f. Setelah daun kelor halus dilakukan proses pengayakan hingga diperoleh 

tepung daun kelor.  
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Gambar 5 Diagram Alir Pembutan Tepung Daun Kelor 

 

 

Penyortiran   

Pencucian  

Penirisan  

Pengovenan 

Suhu 700 C 

(selama 7 jam) 

 

Penghalusan  

Pengayakan 

(Ayakan 80 Mesh) 

Daun Kelor  

Tepung Daun Kelor 

Diblanching  

(selama 5 menit ) 



32 

 

3.  Pembuatan Tepung Komposit  

a. Tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor yang sudah dibuat ditempatkan 

pada wadah yang berbeda  

b. Penimbangan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan berat yang 

sama dengan perbandingan 1 :1  

c. Dilakukan proses pencampuran antara kecambah kacang hijau dan daun kelor 

d. Pengayakan dilakukan setelah tepung dicampur untuk memperoleh tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6  Diagram Alir Pembutan Tepung Komposit 
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4. Pembuatan Pancake Dengan Penambahan Tepung Komposit Kecambah 

Kacang Hijau, dan Daun Kelor 

a. Dilakukan proses persiapan baik alat maupun bahan  

b. Penimbangan bahan sesuai dengan perlakuan  

P1 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 5% 

P2 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 10% 

P3 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 15% 

P4 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 20% 

P5 : penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 25% 

c. Dilakukan pencampuran bahan,  meliputi : tepung komposit kecambah kacang 

hijau dengan perbandingan 1 : 1, daun kelor,tepung terigu  gula, baking powder, 

margarine yang sudah dicairkan, susu dan telur  

d. Pengadonan bahan hingga menjadi adonan pancake 

e. Panaskan wajan pada kompor dan diberi sedikit margarine 

f.  Pemasakan pancake dilakukan dengan suhu 900 C hinggan pancake matang  

g. Setelah matang, angkat pancake dan letakan pada piring yang disediakan.  
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Gambar 7  Diagram Alir Pembutan Pancake Tepung Komposit Kecambah Kacang 

Hijau Dan Daun Kelor 
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5. Formulasi Pembuatan Pancake Dengan Penambahan Tepung Komposit 

Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

Komposisi pembuatan pancake dengan penambahan tepung kecambah 

kacang hijau, dan daun kelor dengan masing-masing penlakuan dan ulangan. 

Adapun komposisi bahan pembuatan pancake Subtitusi tepung kecambah 

kacang hijau dan tepung daun kelor, sebagai berikut: 

Tabel 5  

Formula Bahan Dalam Pembuatan Pancake Tepung Komposit 
 

 

F. Parameter Yang Diamati 

1. Mutu Subyektif 

a. Uji Organoleptik 

1) Aroma merupakan suatu zat atau komponen tertentu yang mempunyai 

beberapa fungsi dalam makanan, diantaranya dapat bersifat memperbaiki dan 

membuat produk lebih bernilai (Hasniar, Rais and Fadilah, 2019). 

Bahan  Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 P5 

Tepung terigu (g) 100  100 100 100 100 

Tepung komposit (g) 5 10 15 20 25 

Susu cair (ml) 150 150 150 150 150 

Telur (g) 60 60 60 60 60 

Margarine (g) 25 25 25 25 25 

Gula (g) 20 20 20 20 20 

Baking powder (g) 2 2 2 2 2 
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2) Rasa merupakan salah satu sifat sensori yang penting dalam penerimaan suatu 

produk pangan. 

3) Warna pada suatu makanan sangat penting, karena dapat mempengaruhi 

selera konsumen dan dapat membangkitkan selera makan. 

4) Tekstur merupakan kenampakan dari luar yang dapat dilihat secara langsung 

oleh konsumen sehingga akan mempengaruhi penilaian terhadap daya terima 

produk tersebut. Tekstur yang baik dipengaruhi oleh bahan dasar yang 

digunaka (Hasniar, Rais and Fadilah, 2019). 

5) Penerimaan secara keseluruhan penting dalam suatu produk untuk nilai 

jualnya karena bila produk tidak bisa diterima dikalangan masyarakat maka 

produk tersebut tidak layak jual. 

Pengujian mutu subyektif dilakukan dengan uji organoleptik yaitu uji 

kesukaan yang terdiri dari 5 skala pengukuran yaitu aroma, rasa, warna , 

tekstur dan penerimaan secara keseluruhan dan Uji mutu (Hedonik) terdiri 

dari 2 skala pengukuran yaitu aroma dan tekstur. Skala hedonik dan skala 

numerik yang digunakan dalam uji organoleptik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 6 

 Skala Hedonik dan Numerik Uji Organoleptik Terhadap Aroma, Rasa, 

Warna, Tekstur dan Penerimaan Keseluruhan Pancake 

 

No  Skala Hedonik  Skala Numerik  

1 Sangat Suka 5 

2 Suka  4 

3 Netral 3 
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4 Tidak Suka 2 

5 Sangat Tidak Suka 1 

 

Tabel 7  

Skala Mutu Hedonik dan Numerik yang Digunakan Terhadap Mutu Aroma 

Pancake 
 

No  Skala Hedonik  Skala Numerik  

1 Gurih  3 

2 Agak Langu 2 

3 Sangat Langu 1 

 

Tabel 8  

Skala Mutu Hedonik dan Numerik yang Digunakan Terhadap Mutu Tekstur 

Pancake 

No  Skala Hedonik  Skala Numerik  

1 Empuk 3 

2 Agak Empuk 2 

3 Padat  1 

 

Penelitian yang dilakukan menggunakan panelis sebanyak 30 orang 

mahasiswa Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Denpasar semester VIII dengan cara 

mengisi formulir yang disediakan dengan menggunakan skala hedonik dan 

ditransformasi ke dalam skala numerik. Adapun langkah-langkah penilaian yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti menyiapkan produk, air mineral dan lembar formulir 

b. Sampel yang digunakan adalah pancake 

c. Mengisi tanggal pengujian dan nama panelis pada formulir yang disediakan 

d. Menguji rasa, warna, aroma, tekstur, dan penerimaan secara keseluruhan 
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e. Menulis tingkat kesukaan dengan memberi tanda rumput (√) pada tabel yang 

telah disediakan 

f. Panelis meminum air mineral dan crakers sebagai penetral sebelum dan 

sesudah melakukan penilaian terhadap masing-masing produk. 

g. Data yang diperoleh dari panelis kemudian dianalisis. 

2. Objektif  

a. Kapasitas Antioksidan 

Metode yang digunakan adalah TBARS (thiobarbituraic acid reactive 

substance) dengan prinsip pemanasan akan menghidrolisis peroksida lipid, 

sehingga MDA yang terikat akan dibebaskan dan akan bereaksi dengan TBA dalam 

suasana asam membentuk kompleks MDA-TBA yang bewarna merah muda dan 

diukur pada panjang gelombang 532 nm. 

DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu ruang sehingga 

digunakan pada analisis ini. DPPH akan menerima electron atau radikal hydrogen 

sehingga membentuk molekul diamagnetic yang stabil. Interaksi antioksidan 

dengan DPPH akan menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH. 

 Prosedur Kerja : 

1. Siapkan larutan DPPH dalam methanol dengan konsentrasi 2x10-4 M. 

2. Buat serangkaian larutan sampel dari ketiga fraksi ekstrak dengan variasi 

konsentrasi menggunakan pelarut methanol 

3. Tambahkan 2 mL larutan DPPH dari masing-masing larutan, sehingga 

diperoleh seranakaian larutan dengan konsentrasi yang berbeda. 
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4. Diamkan selama 30 menit (dihitung setelah penambahan larutan DPPH), 

kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm 

5. Gunakan data absorbansi yang diperoleh untuk menentukan % inhibisi 

6. Dari kurva % inhibisi versus konsentrasi sampel dapat diperoleh nilai IC50 

ekstrak dengan analisis statistik menggunakan regresi linear. 

b. Kadar Serat Kasar 

Serat kasar merupakan residu dari bahan makanan atau pertanian setelah 

diperlakukan dengan asam dan alkali mendidih, dan terdiri dari selulose dengan 

sedikit lignin dan pentosan. 

Prosedur Kerja : 

1. Haluskan sampel sehingga dapat melalui saringan diameter 1 mm dan aduk 

merata. Kalau bahan tidak dapat dihaluskan, usahakan dihancurkan sebaik 

mungkin. 

2. Timbang 2 gram sampel. Ekstraksi lemak sampel dengan metode Soxhlet 

3. Pindahkan sampel yang telah diekstrak lemaknya ke dalam Erlenmeyer 600 ml. 

Jika ada tambahkan 0.5 gram asbes yang telah dipijarkan dan tiga tetes zat anti 

buih (antifoam agent). 

4. Tambahkan 200 ml H2SO4 1.25% yang panas. Tutup dengan pendingin balik. 

5. Didihkan selama 30 menit dengan kadang-kadang digoyang- goyangkan. 

6. Saring suspensi melalui kertas saring. Residu yang tertinggal dalam erlemeyer 

dicuci dengan air mendidih. Cuci residu dalam kertas saring sampai air cucian 

tidak bersifat asam lagi (uji dengan kertas lakmus). 
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7. Pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer 

kembali dengan spatula. Sisinya dicuci kembali dengan 200 ml larutan NaOH 

1.25% mendidih, sampai semua residu masuk ke dalam Erlenmeyer. 

8. Didihkan dengan dengan pendingin balik selama 30 menit sambil kadang-

kadang digoyang-goyangkan. 

9. Saring kembali melalui kertas saringyang telah diketahui beratnya atau krus 

gooch yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya, sambil dicuci dengan 

larutan K2SO4 10%. 

10. Cuci lagi residu dengan air mendidih. Kemudian dengan alkohol 95% sekitar 

15 ml 

11. keringkan kertas saring atau krus dengan isinya pada oven 1100 C 

sampai berat konstan (1 – 2 jam), dinginkan dalam desikator dan timbang. 

Jangan lupa mengurangi berat asbes (sekali digunakan) 

Perhitungan :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serat Kasar (%) = Berat Residu (gram) x100% 

Berat sampel (gram) 
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G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Kemudian 

diolah dengan menggunakan bantuan kalkulator dan aplikasi komputer 

menggunakan micrososft excel dan SPSS. 

2. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sidik ragam (ANOVA) untuk 

mengetahui pengaruh terhadap perlakuan yang diuji (nyata dan sangat nyata). Jika 

hasil analisis ragam berbeda nyata maka uji dilanjutkan dengan BNT (Beda Nyata 

Terkecil) 5% untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Berdasarkan langkah 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

3. Hipotesis  

Ho =  tidak ada pengaruh penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor terhadap daya terima pancake 

Ha = ada pengaruh penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor terhadap daya terima pancake 

4. Pengujian Hipotesis 

F hitung <  F tabel  : Ho diterima Ha ditolak 

F hitung > F tabel   : Ho ditolak dan Ha diterima pengujian akan dilanjutkan 

dengan uji beda nyata dengan taraf signifikan 5% dan 1%. 
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5. Penetapan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik terhadap pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor didapat dari total tertinggi, rata-rata analisis subjektif 

dan obyektif pada pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor. Analisis subjektif meliputi uji organoleptik terhadap warna, tekstur, aroma, 

rasa, penerimaan secara keseluruhan, mutu tekstur dan mutu aroma. Analisis 

obyektif meliputi kapasitas antioksidan dan kadar serat kasar. Jika sudah 

mendapatkan jumlah notasi terbanyak pada setiap perlakuan maka perlakuan 

tersebut menjadi perlakuan terbaik. 


