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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode eksperimen. Metode eksperimen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode true eksperimen.  

2. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu 

tahapan penelitian pendahuluan dan tahapan kedua yaitu tahapan 

penelitian utama. 

a. Tahapan Penelitian Pendahuluan 

 Tahapan penelitian pendahuluan dalam penelitian ini adalah 

orientasi untuk mengetahui daya terima terbaik dari substitusi 

jantung pisang dalam pembuatan brownies panggang yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian utama. 

Rancangan percobaan yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

25% jantung pisang : 75% tepung terigu, 50% jantung pisang : 50% 

tepung terigu dan 75% jantung pisang : 25% tepung terigu. 

Kemudian, semua formula dilakukan uji organoleptik yang meliputi 

warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan dengan uji hedonik 

(kesukaan). Kategori penilaian yaitu sangat suka (5), suka (4), agak 

suka (3), tidak suka (2) dan sangat tidak suka (1). Rancangan 

penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 
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(tiga) kali perlakuan. Masing-masing perlakuan dilakukan 1 (satu) 

kali ulangan, sehingga total percobaan adalah 3 x 1 = 3 satuan 

percobaan. Rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan Penelitian Pendahuluan 

Keterangan : 

B  : Brownies tepung jantung pisang 
I  : Ulangan I 
P  : Perbandingan tepung jantung pisang dan tepung terigu 
P 1 : Perbandingan 1 (25% : 75%) 
P 2 : Perbandingan 2 (50% : 50%) 
P 3 : Perbandingan 3 (75% : 25%) 
DT  : Daya Terima 
 
 Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa daya 

terima terbaik brownies panggang dengan substitusi tepung jantung 

pisang yaitu pada persentase (25%), sehingga hasil tersebut 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian utama 

berdasarkan analisis kadar protein dan daya terima terbaik 

brownies panggang dari substitusi tepung jantung pisang. 

b. Tahapan Penelitian Utama 

 Tahapan penelitian utama dalam penelitian ini adalah 

menganalisis kadar protein dan daya terima brownies panggang. 

Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 (empat) kali perlakuan dan 2 (dua) kali analisis. 

Masing-masing perlakuan dan analisis dilakukan dua kali ulangan, 
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sehingga total percobaan adalah (4 x 2) x 2 = 16 satuan percobaan. 

Rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

  

  

 

 

 
Gambar 4. Rancangan Penelitian utama 

Keterangan : 

B  : Brownies tepung jantung pisang 
I, II : Ulangan I dan II 
P   : Perbandingan tepung jantung pisang dan tepung terigu 
P 0  : Perbandingan 0 (Kontrol) (0% : 100%) 
P 1  : Perbandingan 1 (20% : 80%) 
P 2  : Perbandingan 2 (25% : 75%) 
P 3  : Perbandingan 3 (30% : 70%) 
KP : Kadar Protein 
DT : Daya Terima 

 

B. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah brownies panggang substitusi 

tepung jantung pisang (Musa paradisiaca) dengan persentase tepung 

jantung pisang dan tepung terigu 25%:75%, 50%:50%, 75%:25% pada 

penelitian pendahuluan dan 0%:100%, 20%:80%, 25%:75%, 30%:70% 

pada penelitian utama. Sedangkan subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah 20 panelis pada penelitian pendahuluan dan 30 panelis pada 

penelitian utama yang agak terlatih yaitu Mahasiswa Ilmu Gizi S1 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 
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persyaratan tidak sakit dan tidak dalam kondisi lapar ataupun kenyang 

untuk mengetahui daya terima terbaik pada brownies panggang. 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2018. 

Tabel 5. Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

Agustus September 

1 Pencarian jantung pisang   
2 Pembuatan tepung jantung 

pisang 
  

3 Pembuatan brownies   
4 Uji kadar protein   
5 Uji daya terima   

 

2. Tempat Penelitian 

Tabel 6. Tempat penelitian 

No Kegiatan Tempat 

1 Pencarian jantung pisang Perkebunan pisang di daerah 
Sukoharjo dan Karanganyar 

2 Pembuatan tepung jantung 
pisang 

Laboratorium Ilmu Pangan 
Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 

3 Pembuatan brownies Laboratorium Ilmu Pangan 
Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 

4 Uji kadar protein Laboratorium Pusat Studi Pangan 
dan Gizi PAU Pasca Sarjana 
Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta 

5 Uji daya terima Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
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D. Variabel Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel 

bebas, variabel terikat dan variabel kontrol. 

1. Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah 

substitusi tepung jantung pisang dan tepung terigu dengan persentase 

25%:75%, 50%:50%, 75%:25% pada penelitian pendahuluan dan 

0%:100%, 20%:80%, 25%:75%, 30:70% pada penelitian utama. 

2. Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar protein dan 

daya terima brownies panggang dengan substitusi tepung jantung 

pisang ditinjau dari segi warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. 

3. Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis dan jumlah 

bahan yang digunakan, proses pencampuran adonan, proses 

pencetakan, proses pemanggangan, suhu dan waktu pemanggangan. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Tepung jantung pisang adalah tepung yang dibuat dari jantung pisang, 

yang diproses dengan cara pencucian, pengukusan, pengupasan, 

pemotongan, pengeringan, penggilingan dan pengayakan 

menggunakan ayakan 80 mesh. 

2. Brownies panggang substitusi tepung jantung pisang adalah jenis kue 

yang berwarna coklat kehitaman yang dibuat dari substitusi tepung 

jantung pisang 0%, 20%, 25% dan 30%, diolah dengan proses 
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pemanggangan, mempunyai rasa yang manis dan memiliki tekstur 

yang lembut. 

3. Kadar protein adalah kandungan persen (%) protein yang terdapat 

dalam 100 gram tepung jantung pisang dan tepung terigu pada 

brownies panggang yang diukur dengan metode mikro Kjeldahl. 

4. Daya terima adalah penilaian panelis tentang suka atau tidak suka 

terhadap brownies panggang substitusi tepung jantung pisang yang 

meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. Dengan kategori 

penilaian sangat suka (5), suka (4), agak suka (3), tidak suka (2) dan 

sangat tidak suka (1). 

 

F. Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penilaian. Metode penilaian dalam penelitian ini meliputi 

penilaian subyektif dan penilaian obyektif. Penilaian subyektif dilakukan 

dengan uji daya terima brownies panggang yang meliputi warna, aroma, 

rasa, tekstur dan keseluruhan. sedangkan penilaian obyektif dilakukan 

dengan uji laboratorium yang meliputi uji kadar protein pada brownies 

panggang. 

 

G. Langkah - langkah Penelitian 

1. Bahan 

a. Bahan Pembuatan Tepung Jantung Pisang 

  Bahan yang digunakan dalam pembuatan tepung jantung 

pisang antara lain jantung pisang dan air. 
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b. Bahan Pembuatan Brownies Panggang 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies panggang 

antara lain tepung jantung pisang, tepung terigu, margarin, telur 

ayam, gula pasir, coklat batang, coklat bubuk, baking powder dan 

vanili. 

c. Bahan Uji Kadar Protein 

 Bahan yang digunakan dalam uji kadar protein antara lain 

brownies panggang dengan substitusi tepung jantung pisang dan 

tepung terigu,       , HgO, Asam Sulfat, Aquades, NaOH, 

       , Asam Borat, Brom cresol green dan metil red serta HCl. 

d. Bahan Uji Daya Terima 

 Bahan yang digunakan dalam uji daya terima antara lain 

brownies panggang dengan substitusi tepung jantung pisang dan air 

untuk berkumur. 

2. Alat 

a. Alat Pembuatan Tepung Jantung Pisang 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan tepung jantung pisang 

antara lain pisau, panci kukus, talenan, grinder dan ayakan 80 

mesh. 

b. Alat Pembuatan Brownies Panggang 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan brownies antara lain 

oven, timbangan digital, mixer, baskom, sendok dan Loyang. 
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c. Alat Uji Kadar Protein 

 Alat yang digunakan dalam uji kadar protein antara lain labu 

Kjeldahl, timbangan analitik, Erlenmeyer, kompor listrik, destilator 

Kjeldahl, statif dan buret. 

d. Alat Uji Daya Terima 

 Alat yang digunakan dalam uji daya terima brownies antara 

lain formulir uji sensorik, alat tulis, gelas kumur, kantong plastik 

bening dan kantong plastik hitam. 

3. Prosedur Penelitian 

a. Prosedur Penelitian Pembuatan Tepung Jantung Pisang 

 Prosedur penelitian pembuatan tepung jantung pisang yaitu : 

1) Tahap pemilihan. Memilih jantung pisang kepok yang masih 

segar, tidak cacat, tidak busuk dan tidak tergores atau teriris. 

2) Tahap pengukusan. Jantung pisang dikukus selama 2 menit 

untuk menghilangkan bau langu dan memudahkan pengupasan 

kelopak luar pada jantung pisang. 

3) Tahap pengupasan. Jantung pisang dikupas dengan pisau untuk 

menghilangkan kelopak jantung pisang yang berwarna 

kecoklatan hingga mendapatkan bagian dalam yang berwarna 

putih. 

4) Tahap pengirisan. Jantung pisang diiris ± 2 mm melebar hingga 

menghasilkan irisan bulat tipis-tipis agar cepat kering. 

5) Tahap pengeringan. Jantung pisang dikeringkan di bawah sinar 

matahari selama ± 48 jam untuk menghilangkan kandungan air 

yang ada di dalam jantung pisang. 
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6) Tahap penggilingan. Jantung pisang yang sudah kering digiling 

dengan menggunakan grinder. 

7) Tahap pengayakan. Jantung pisang yang sudah digiling diayak 

menggunakan ayakan 80 mesh hingga menjadi tepung jantung 

pisang yang siap digunakan. 

 Diagram alir prosedur penelitian pembuatan tepung jantung 

pisang adalah seperti pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Diagram Alir Prosedur Penelitian Pembuatan Tepung 

Jantung Pisang dari Putro dan Rosita (2006). 
  

 Jantung Pisang 

Dipilih 

Dikukus 2 menit 

Dikupas 

Diiris Tipis (± 2 mm) 

Dijemur (± 48 jam) 

Digiling dan Diayak 

Ukuran ayakan 80 mesh 

Tepung Jantung Pisang 

 

 

 

: Bahan 

: Proses 

: Hasil 

Keterangan : 
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b. Prosedur Penelitian Pembuatan Brownies Panggang 

Prosedur penelitian pembuatan brownies panggang yaitu : 

1) Tahap pengadukan 1. Mengaduk telur ayam dan gula pasir 

sampai mengembang. 

2) Tahap pencairan. Mencairkan margarin dan coklat batang. 

3) Tahap pencampuran. Memasukkan semua bahan yaitu telur 

ayam dan gula pasir yang sudah diaduk, margarin dan coklat 

batang yang sudah dicairkan, kemudian memasukkan tepung 

jantung pisang, tepung terigu, coklat bubuk, baking powder dan 

vanili. 

4) Tahap pengadukan 2. Mengaduk semua bahan yang sudah 

dimasukkan. 

5) Tahap pencetakan. Menuangkan adonan dalam loyang yang 

telah diolesi margarin dan diratakan. 

6) Tahap pengovenan. Memasukkan loyang yang berisi adonan 

brownies ke dalam oven dengan suhu 180ºC selama 25 menit, 

setelah matang brownies dikeluarkan dari oven.  

Tabel 7. Komposis Bahan dalam Pembuatan Brownies Panggang 

Komposisi 
P0 

(0%) 
P1 

(20%) 
P2 

(25%) 
P3 

(30%) 

Tepung Jantung Pisang 0 g 24 g 30 g 36 g 
Tepung Terigu 120 g 96 g 90 g 84 g 
Margarin 200 g 200 g 200 g 200 g 
Telur Ayam 2 btr 2 btr 2 btr 2 btr 
Gula Pasir 100 g 100 g 100 g 100 g 
Coklat Batang 150 g 150 g 150 g 150 g 
Coklat Bubuk 10 g 10 g 10 g 10 g 
Baking Powder ½ sdt ½ sdt ½ sdt ½ sdt 
Vanili ½ sdt ½ sdt ½ sdt ½ sdt 
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Diagram alir prosedur penelitian pembuatan brownies 

panggang adalah seperti pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Brownies Panggang 
dimodifikasi dari Surasih (2008). 

 

c. Prosedur Penelitian Uji Kadar Protein 

 Prosedur Penelitian uji kadar protein yaitu : 

1) Ditimbang brownies 100 mg dan dimasukkan ke dalam labu 

Kjeldahl (50 ml). kemudian ditambahkan 0,7 g campuran 

        : HgO (20 : 1) sebagai katalisator. Selanjutnya 

ditambahkan 3 ml asam sulfat pekat. 

 

Pengovenan 25 menit suhu 180ºC 

Pengadukan 1 Tepung terigu, coklat bubuk, 

baking powder, vanili 

Brownies Panggang 

Telur ayam, gula 

pasir 

Margarin, 

coklat batang 

Tepung Jantung Pisang 

Pencampuran 

Pengadukan 2 

Pencetakan 

Pencairan 

Keterangan : 

 

 

 

: Bahan 

: Proses 

: Hasil 
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2) Dididihkan di ruang asam sampai jernih dan pendidihan 

dilanjutkan 30 menit lagi. Setelah dingin dinding bagian dalam 

labu dibilas dengan aquades dan dididihkan lagi selama 30 

menit. 

3) Setelah dingin ditambahkan ± 10 ml aquades, kemudian 

dipindahkan ke dalam labu destilasi Kjeldahl mikro lalu 

ditambahkan 20 ml larutan NaOH :         (40 : 5 g dan 

dilarutkan dengan aquades hingga 100 ml), dan dibilas dengan 

aquades. 

4) Dilakukan destilasi, distilat ditampung dalam Erlenmeyer 100 ml 

yang telah berisi 5 ml asam borat 4% dan diberi indikator BCG-

MR. Destilasi diakhiri bila distilat tidak bersifat basa lagi atau 

volume distilat mencapai 100 ml. Distilat dititrasi dengan HCl 

0,02 N. kemudian, dihitung total N dan % protein dalam 

brownies. 

Rumus untuk menghitung kadar protein : 

 

 

 

 
Keterangan : 

% N : Kadar nitrogen brownies 
% Protein : Kadar protein 
N. HCl : Normalitas HCl 
Bsampel : Berat sampel 

  

Vol HCL (sampel-blank) 

% N =      Bsampel (g) x 1000 

    Bsampel (g) x 1000 

 

x N. HCL x 14,008 x 100% 

% Protein = % N x Faktor Konversi 
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Diagram alir prosedur penelitian uji kadar protein adalah 

seperti pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Uji Kadar Protein dari Sudarmadji (2007). 

  

 
Ditimbang 100 mg brownies dan di masukkan ke dalam labu Kjeldahl 

(50 ml) 

 
Ditambahkan 0,7 g campuran        : HgO (20 : 1). Selanjutnya 

ditambahkan 3 ml asam sulfat pekat 

 
Dididihkan di ruang asam sampai jernih dan pendidihan dilanjutkan 

30 menit lagi 

Setelah dingin dinding bagian dalam labu dibilas dengan aquades 

dan dididihkan selama 30 menit 

Dilakukan destilasi, distilat ditampung dalam Erlenmeyer 100 ml 

Diisi dengan 5 ml asam borat 4% dan diberi indikator BCG-MR 

Destilasi diakhiri setelah volume distilat mencapai 100 ml 

Dititrasi dengan HCl 0,02 N 

Setelah dingin ditambahkan ± 10 ml aquades 

Dipindahkan ke dalam labu destilasi Kjeldahl lalu ditambahkan 20 

ml larutan NaOH-        (40 : 5 g dan dilarutkan dengan aquades 

hingga 100 ml) dan dibilas dengan aquades 

Dihitung total N dan % protein dalam brownies 

 

Keterangan : 

: Proses 
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d. Prosedur Penelitian Uji Daya Terima 

 Prosedur penelitian uji daya terima pada brownies panggang 

yaitu : 

1) Diberi penjelasan tentang cara penilaian. 

2) Membagi formulir yang telah disediakan. 

3) Disediakan bahan yang akan diuji yang sudah diberi kode untuk 

masing-masing sampel. 

4) Panelis menilai sampel yang tersaji, dengan kriteria penilaian 

yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. 

Diagram alir prosedur penelitian uji daya terima adalah seperti 

pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Alir Uji Daya Terima. 

  

 
Penjelasan tentang cara penilaian 

Membagi formulir 

Disediakan bahan yang akan diuji yang sudah diberi kode 

masing-masing sampel 

Panelis menilai sampel yang tersaji, dengan kriteria penilaian 

yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan 

Keterangan : 

 
: Proses 
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H. Pengolahan Data 

1. Editing 

 Editing adalah memeriksa data dengan cara melihat kembali 

hasil pengumpulan data, baik isi maupun wujud alat pengumpulan data 

yakni : 

a. Mengecek jumlah lembar uji kesukaan yang sudah terkumpul 

b. Mengecek macam isian data 

c. Mengecek jika panelis melakukan kesalahan dalam pengisian form 

uji kesukaan. 

2. Coding 

 Coding merupakan upaya mengklasifikasikan data dengan 

memberikan kode pada data menurut jenisnya, yaitu memberikan kode 

pada setiap variabel yang berbeda. Dalam hal ini untuk semua variabel 

system pemberian nilai yang dilakukan sama yaitu sebagai berikut : 

a. Sangat suka  (skor 5) 

b. Suka   (skor 4) 

c. Agak suka  (skor 3) 

d. Tidak suka  (skor 2) 

e. Sangat tidak suka (skor 1) 

3. Entry Data 

 Entry data adalah proses pemasukan data dalam suatu program 

komputer. 
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4. Tabulating 

 Tabulating adalah menyusun data dengan mengorganisir data 

sedemikian rupa sehingga mudah disusun, disajikan dalam bentuk 

tabel atau grafik. 

 

I. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan untuk kadar protein dan daya terima 

brownies panggang adalah uji Anova satu arah (Oneway Anova Test) 

dengan tingkat kepercayaan 95% menggunakan program SPSS versi 20 

dengan syarat data berdistribusi normal dan homogen. Jika data tidak 

normal dan tidak homogen, maka diuji dengan menggunakan uji Kruskal 

Wallis. Apabila : 

1. Jika p-value ≥ 0,05 maka tidak terdapat pengaruh substitusi tepung 

jantung pisang (Musa paradisiaca) terhadap kadar protein dan daya 

terima brownies panggang. 

2. Jika p-value < 0,05 maka terdapat pengaruh substitusi tepung jantung 

pisang (Musa paradisiaca) terhadap kadar protein dan daya terima 

brownies panggang. 

Jika terdapat pengaruh, maka uji dilanjutkan dengan 

menggunakan analisa Duncan;s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 

signifikasi α=0,05 untuk mengetahui beda nyata. 

 

J. Penyajian Data 

Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik dan narasi. 


