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III.   MATERI DAN METODE 

 

3.1.   Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli-September 2017 di 

Laboratorium Teknologi Pascapanen Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan di Laboratorium 

Teknologi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau (STIFAR), Kota 

Pekanbaru. 

 

3.2.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi, gula, margarin, 

dan jus daun pandan wangi. Adapun peralatannya timbangan, pisau, kompor, 

kuali, saringan 40 mesh, teflon, pengaduk kayu, baskom, blender, kertas minyak, 

timbangan analitik, termometer,  penggaris, hardness tester untuk mengukur 

kekerasan, loyang, talenan, pisau dan, pena, dan kamera untuk dokumentasi. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor 

pertama terdiri dari level jus daun pandan 0%, 1%, 2%, 3%, 4% dan faktor ke dua 

yaitu lama penyimpanan 0 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari dan 35 hari yang disimpan 

pada suhu ruang 23
o
 C, masing-masing perlakuan diulang sebanyak dua kali. 

 

 



15 

 

Faktor A (level jus daun pandan) :  A1 (level jus daun pandan 0%) 

      A2 (level jus daun pandan 1 %) 

      A3 (level jus daun pandan 2 %) 

 A4 (level jus daun pandan 3 %) 

 A5 (level jus daun pandan 4 %) 

Faktor B (lama penyimpanan) :   B1 (penyimpanan 0 hari pada suhu ruang) 

      B2 (penyimpanan 7 hari pada suhu ruang) 

      B3 (penyimpanan 14 hari pada suhu ruang) 

      B4 (penyimpanan 21 hari pada suhu ruang) 

      B5 (penyimpanan 35 hari pada suhu ruang) 

 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan Penelitian 

A/B A1 A2 A3 A4 A5 

B1 A1B1 U1 

A1B1 U2 

A2B1 U1 

A2B1 U2 

A3B1 U1 

A3B1 U2  

A4B1 U1 

A4B1 U2  

A5B1 U1 

A5B1 U2  

B2 A1B2 U1  

A1B2 U2 

A2B2 U1 

A2B2 U2  

A3B2 U1 

A3B2 U2  

A4B2 U1 

A4B2 U2 

A5B2 U1 

A5B2 U2 

B3 A1B3 U1  

A1B3 U2  

A2B3 U1 

A2B3 U2 

A3B3 U1 

A3B3 U2 

A4B3 U1 

A4B3 U2 

A5B3 U1 

A5B3 U2 

B4 A1B4 U1 

A1B4 U2 

A2B4 U1 

A2B4 U2 

A3B4 U1 

A3B4 U2 

A4B4 U1 

A4B4 U2 

A5B4 U1 

A5B4 U2 

B5 A1B5 U1 

A1B5 U2 

A2B5 U1 

A2B5 U2 

A3B5 U1 

A3B5 U2 

A4B5 U1 

A4B5 U2 

A5B5 U1 

A5B5 U2 
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3.4.   Prosedur Pembuatan Jus Daun Pandan Wangi 

Prosedur pembuatan jus daun pandan wangi dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Pembuatan Jus Daun Pandan Wangi 

Pembuatan jus daun pandan dilakukan dengan cara  mengambil daun 

pandan kemudian dicuci sampai bersih, lalu ditimbang sebanyak 200 g kemudian 

dipotong dengan ukuran kurang lebih 3 cm kemudian dimasukkan ke dalam 

blender dan tambahkan aquades sebanyak 200 mL, digiling sampai halus, setelah 

itu disaring dan dipindahkan ke dalam wadah yang bersih, dan dihasilkan jus daun 

pandan wangi.  

 

 

 

 

 

 

Daun pandan wangi dicuci bersih 

Daun pandan wangi dipotong dengan ukuran 

kurang lebih 3 cm 

Daun pandan wangi sebanyak 200 g dimasukkan 

kedalam blender dan ditambahkan  aquades 200 mL 

Daun pandan wangi di blender dan disaring 

Jus pandan wangi 
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3.5. Prosedur Pembuatan Karamel 

Prosedur pembuatan karamel dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini. 

 

 

 

Susu dipasteurisasi sampai suhu 63
°
C selama 30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Pembuatan Karamel Susu dengan Penambahan Jus Daun Pandan 

Wangi Handayani, 2007) 

 

Pembuatan karamel diawali dengan memanaskan susu sebanyak 1.900 mL 

sambil diaduk-aduk, lalu tambahkan gula pasir sebanyak 200 g, dan masukkan jus 

daun pandan wangi sesuai perlakuan penelitian kemudian diaduk sampai adonan 

mengental, adonan dipanaskan dengan api kecil sampai terbentuk karamel susu. 

Karamel terbentuk dengan menggumpalkan susu hingga berwarna kecoklatan 

serta berasa khas. Warna coklat disebabkan karena terbentuknya karamel serta 

Pembuatan karamel diawali dengan memasukkan margarin sebanyak 20 g 

dan dilanjutkan dengan susu dipanaskan sebanyak (1.900 mL) dengan suhu 

100°C ditambahkan gula pasir sebanyak 200 g 

Masukkan kedalam cetakan dan didiamkan, apabila adonan sudah 

menggumpal, berarti adonan sudah siap dicetak 

Susu diaduk sampai terbentuk cairan kental dengan suhu 140°C  selama 

1-2 jam kemudian untuk mengetahui adonan telah jadi 

Prosedur pembuatan karamel 

Kemudian ditambahkan Jus daun pandan wangi sesuai perlakuan 

penelitian (0%, 1%, 2%, 3% dan 4%) 
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Dipotong dengan berat kisaran 3-4 g 

Karamel susu 
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reaksi antara susu dan gula selama proses pemanasan. untuk mengetahui adonan 

sudah terbentuk karamel susu, masukkan sedikit adonan ke dalam air dingin bila 

adonan sudah membentuk bulatan yang kompak dan utuh berarti adonan sudah 

siap untuk dicetak dan dipotong dengan berat  ± 3 g (Handayani, 2007). 

3.6.  Parameter yang Diukur 

 Parameter yang diukur dalam penelitian karakter fisik karamel susu sapi 

dengan penambahan jus daun pandan wangi pada lama penyimpanan yang 

berbeda meliputi susut bobot (%), rendemen (%) , kerapatan (g/cm
3
) kekerasan 

(dyne/cm
2
) dan mengidentifikasi kapang yang disimpan pada lama penyimpanan 

berbeda.  

3.6.1. Rendemen (yield) 

 Rendemen didapat dengan cara menimbangkan hasil berat akhir yang 

dihasilkan dari proses dibandingkan dengan berat awal sebelum mengalami 

proses. Penentuan rendemen dilakukan dengan cara menghitung permen karamel 

yang dihasilkan dari setiap perlakuan yang dinyatakan dalam persen (Purwanti, 

1999), sedangkan menurut (Rahingtyas, 2008) rendemen merupakan hasil yang 

diperoleh melalui perbandingan antara bobot bahan keluaran dengan bobot bahan 

awal. Dibawah ini adalah cara untuk menghitung persen nilai rendemen: 

Rendemen = 100%  x 
AwalBerat 

AkhirBerat 
 

 

 

1.6.2.  Susut Bobot 

Susut bobot persentase berkurangnya berat karamel setelah mengalami 

proses dan pengolahan. Susut bobot dipengaruhi oleh proses respirasi dan juga 



19 

 

proses transpirasi. Menurut Krochta (1994) menyatakan bahwa transpirasi terjadi 

karena adanya perbedaan tekanan uap air didalam dan diluar umbi. Uap air secara 

langsung akan berpindah ke tekanan yang lebih rendah melalui pori – pori yang 

tersebar dipermukaan umbi. Salah satu faktor yang mempengaruhi transpirasi 

adalah suhu. meningkatnya suhu penyimpanan maka proses transpirasi semakin 

meningkat dimana diuapkan cukup besar sehingga laju kehilangan air meningkat 

sehingga susut bobot umbi meningkat. 

Susut Bobot =  Berat akhir (0, 7 14, 28, 35) hari x 100%
 

Berat awal 

 

3.6.2.  Kerapatan 

Kerapatan dapat ditentukan dengan cara mengukur massa dan volume 

permen. Massanya ditimbang dengan menggunakan neraca analitik sedangkan 

volumenya ditentukan dengan mengukur panjang, lebar dan tebal permen dengan 

menggunakan alat ukur kerapatan yaitu densimeter. Pengukuran nilai kerapatan 

ditentukan dengan massa (g) dibagi dengan volume permen (cm
3
) (Handayani, 

2007).  

 

 

Keterangan: ρ  = kerapatan (g/cm
3
) 

 v = volume (cm
3
) 

 m  = massa (g) 

 

3.6.3.  Kekerasan 

Alat untuk mengukur kekerasan adalah hardness tester. Alat dikalibrasi 

terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran kekerasan sampel. Hasil kalibrasi 

Rumus: ρ =  
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diperoleh nilai tetapan untuk penyimpangan sebesar 1 mm sama dengan 7197,80 

dyne/cm2. Cara untuk mengukur kekerasan yaitu sampel sebanyak 20 buah 

diletakkan pada bagian bawah alat sampai permukaan alat tepat menyentuh 

permukaan atas sampel. karamel ditekan dengan menggunakan alat tersebut 

sampai terjadi deformasi atau perubahan bentuk setelah diberi tekanan, lalu 

perubahan posisi permukaan bawah alat terhadap permukaan permen diukur 

kemudian di hitung standar deviasinya (Handayani, 2007). 

  

3.7.   Analisis Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor (level jus daun pandan 

wangi (A) dan lama penyimpanan (B). Masing-masing faktor terdiri dari 5 

perlakuan dan 2 ulangan untuk setiap perlakuan (Steel dan Torrie, 1995). Model 

matematik analisis ragam adalah sebagai berikut : 

Yijk = µ+αi + βj + (αβ)ij + εij  

Keterangan : 

Yijk  : pengamatan pada taraf ke-i lama penyimpanan ke-j  

µ : rataan umum 

αi : pengaruh utama level jus daun pandan taraf ke-i 

βj : pengaruh utama lama penyimpanan taraf ke-j 

(αβ)ij : pengaruh interkasi dari  taraf ke-i dan lama penyimpanan taraf ke-j 

εij : pengaruh galat dari taraf ke-i, taraf ke-j dan ulangan ke-j 
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Tabel. 3.2. Analisis Sidik Ragam 

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat F Hitung F tabel  

Keragaman Bebas Kuadrat Tengah  0.05 

A a– 1 JKA KTA KTA/KTG - 

B b – 1 JKB KTB KTB/KTG - 

AB (a–1)(b-1) JKAB KTAB KTAB/KTG - 

Galat ab(r-1) JKG KTG - - 

Total abr-1 JKT - - - 

 

Apabila hasil analisis sidik ragam menunjukkan pengaruh nyata dilakukan 

uji lanjut dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Steel dan Torrie, 

1995). 

 

 

 

 


