
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian dilaksanakan di pengrajin gula merah kelapa di Desa Purworejo 

Kecamatan Negeri Katon Kabupaen Pesawaran, Laboratorium Analisis Mutu 

Hasil Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung pada bulan November 2012-April 2013. 

 

 

3.2 Bahan dan Alat 

 

 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel produk gula merah pada 

pengrajin gula merah di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran, dan bahan analisis antara lain Na2CO3 dan H2SO4.  Peralatan 

laboratorium yang digunakan adalah wajan, kompor, pencetak gula, pengaduk 

(sutil), furnace, timbangan (3 digit), serta peralatan analisis lainnya, dan kuisioner 

uji skoring mengenai sifat organoleptik, dan  kuisioner penderes untuk data 

primer. 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

 

Penelitian dilakukan melalui lima tahapan, yaitu (1) observasi lapang untuk 

mendata para pengrajin gula merah kelapa dan mendata proses pengolahan gula 
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merah kelapa melalui wawancara dan pengisian kuesioner, (2) penentuan titik 

kritis dan kondisi optimal tahap proses, (3) penyusunan draft Standard Operating 

Procedure (SOP) pengolahan gula merah, dan (4) uji coba draft Standard 

Operating Procedure (SOP), serta (5) pengamatan terhadap produk pasca 

penerapan draft SOP.   

Setelah diperoleh data dari wawancara dan pengisian kuesioner maka ditetapkan 

hanya pengrajin yang melakukan produksi di Desa Purworejo yang digunakan 

sebagai tempat pengambilan sampel.  Penentuan jumlah sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling.  Kelompok pengrajin dibagi atas lamanya 

pengrajin berproduksi kemudian dari kelompok pengrajin tersebut ditetapkan 

masing-masing dua pengrajin untuk pengambilan data awal sebelum penerapan 

draft SOP.  Hasil uji terbaik dari masing-masing kelompok tersebut digunakan 

sebagai tempat penerapan uji coba draft SOP.  Pengamatan dilakukan sebelum 

dan sesudah penerapan draft SOP.  Pengamatan yang dilakukan meliputi mutu 

bahan baku (nira kelapa), dan mutu produk (kadar air, kadar abu, kadar gula 

reduksi, dan uji organoleptik) sebanyak tiga kali ulangan terhadap produk gula 

merah kelapa sebelum dan sesudah penerapan draft SOP.  Data hasil survai dan 

pengamatan sebelum dan sesudah penerapan draft SOP disajikan dalam bentuk 

tabel dan grafik kemudian dianalisis secara deskriptif. 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1 Observasi lapang 

 

 

Pelaksanaan observasi lapang dilakukan melalui pencatatan jumlah pengrajin gula 

merah kelapa dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner pada pengrajin 

gula merah kelapa di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran.  Proses yang akan diamati meliputi kondisi sanitasi, spesifikasi alat, 

bahan baku nira kelapa dan bahan lain yang digunakan serta deskripsi langkah 

proses peristiwa meliputi: pengambilan nira, pemasakan, pencetakan, dan 

optimasi organoleptik.  Pencatatan setiap tahap produksi meliputi kuantitas bahan, 

spesifikasi alat dan cara serta waktu yang digunakan untuk setiap langkah 

pengolahan gula merah serta pengujian mutu bahan baku nira kelapa.  Untuk 

menentukan tempat pengambilan sampel penderes dan jumlahnya ditentukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling: 

n = √   

  n = jumlah sampel  N = jumlah populasi 

 

 

3.4.2 Penentuan titik kendali kritis dan kondisi optimal 

 

 

a. Penentuan  kendali titik kritis 

Penentuan titik kritis mengacu pada HACCP, dilakukan melalui pengamatan tiap 

detail tahap proses produksi untuk kemudian dikondisikan dengan bantuan pohon 

keputusan yang menyatakan pendekatan pemikiran yang logis sesuai dengan mutu 

gula dalam SNI 013743.1995.  Pohon keputusan berisi pertanyaan-pertanyaan 



24 

 

mengenai pengendalian pada setiap tahap.  Penentuan titik kritis dilakukan untuk 

mengetahui pada tahap mana perlu dilakukan pengendalian mendalam akan 

bahaya yang mungkin dapat terjadi, karena pada titik kritis apabila tidak 

dilakukan pengendalian dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan baik mutu 

ataupun produk akhir. 

b. Penentuan Kondisi Optimal 

Penentuan kondisi optimal merupakan salah satu acuan penyusunan draft  

perbaikan mutu.  Penentuan kondisi optimal dilakukan dengan membandingkan 

hasil pengamatan dengan literatur disetiap tahap proses pengolahan gula merah 

kelapa sehingga diperoleh kondisi yang menghasilkan produk gula merah terbaik.  

 

3.4.3 Penyusunan draft Standard Operating Procedure (SOP) pengolahan gula 

merah kelapa 

 

Penyusunan draft Standard Operating Procedure (SOP) pengolahan gula merah 

kelapa didasarkan pada buku catatan (logbook) yang berisi dokumentasi dari 

setiap langkah pengolahan gula merah kelapa dan Cara Produksi Pangan yang 

Baik (CPPB).  Draft Standard Operating Procedure (SOP) pengolahan gula 

merah kelapa yang dilakukan saat penyusunan disajikan sebagai prosedur kerja 

dilengkapi dengan kuantitas bahan, spesifikasi alat dan waktu yang digunakan 

untuk setiap langkah pengolahan gula merah. 
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3.4.4 Uji coba draft Standard Operating Procedure (SOP) 

 

Draft Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disusun kemudian 

diterapkan di unit usaha pengolahan gula merah kelapa yang ditetapkan.  Produk 

gula merah yang dihasilkan kemudian diamati kadar air, kadar abu, kadar gula 

reduksi dan uji organoleptik.  Hasil dari pengamatan kemudian dibandingkan 

dengan produk gula merah yang dihasilkan tanpa mengacu pada draft SOP. 

 

 

3.5 Pengamatan 

 

3.5.1 Metode analisis data 

Seluruh tahapan perbaikan mutu gula merah kelapa melalui pengamatan langsung 

di lapangan dan analisa terhadap hasil wawancara dan pengisian kuesioner dengan 

pengrajin gula merah kelapa.  Pembahasaan tahap perbaikan mutu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif.  Metode analisis 

desktriptif yaitu dengan pendekatan observasi beserta wawancara dengan 

menggunakan panduan kuesioner.  Metode ini digunakan untuk menggambarkan 

berbagai kegiatan atau proses yang sedang berlangsung pada saat penelitian 

dilakukan dan memeriksa sebab akibat dari suatu gejala tertentu dengan 

perhitungan atau pertimbangan yang relevan untuk menjawab permasalahan yang 

ada dalam tujuan penelitian.  

 

 

3.5.2 Pengujian mutu gula merah kelapa 

 

Pengujian mutu gula merah kelapa yang diamati sebelum dan sesudah penerapan 

draft SOP meliputi uji sifat kimia (kadar air, kadar abu,dan kadar gula reduksi) 
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dan uji organoleptik (tekstur, rasa, warna, dan penerimaan keseluruhan) dengan 

cara skoring.  Panelis yang digunakan dalam uji organoleptik adalah 20 

mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian (THP) yang telah lulus mata kuliah Uji 

Sensori sebagai panelis tetap. 

a. Uji sifat kimia  

Uji sifat kimia gula merah kelapa yang dilakukan meliputi:  

1. Penentuan kadar air 

Kadar air dilakukan dengan metode Gravimetri (AOAC dalam Sudarmadji, 1997). 

Cawan alumunium dikeringkan dalam oven selama 30 menit, lalu didinginkan di 

dalam desikator dan ditimbang. Sebanyak 5 g sampel ditimbang lalu dimasukkan 

ke dalam oven pada suhu 105-110
o
C selama 3 jam.  Setelah didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit, kemudian ditimbang.  Setelah diperoleh hasil 

penimbangan pertama, lalu cawan yang berisi sampel tersebut dikeringkan 

kembali selama 30 menit, setelah itu didinginkan dalam desikator selama 15 menit 

kemudian ditimbang.  Hasil penimbangan kedua ini dibandingkan dengan 

penimbangan pertama.  Bila penimbangan kedua mencapai pengurangan bobot 

tidak lebih dari 0,001 g dari penimbangan pertama maka dianggap konstan.  Akan 

tetapi bila tidak, maka dilakukan penimbangan kembali sampai diperoleh 

pengurangan bobot dua penimbangan berturut.  Kemudian cawan dan sampel 

kering ditimbang.  Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 

         ( )  
                  ( )                     ( )

                  ( )
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2. Penentuan kadar abu 

Kadar abu ditentukan dengan menggunakan metode Gravimetri (AOAC dalam 

Sudarmadji, 1997).  Sebanyak 3 g sampel ditimbang dalam cawan porselin yang 

telah diketahui beratnya.  Cawan yang berisi sampel tersebut dipijarkan dengan 

alat pembakar Meker hingga tidak berasap selama 1 jam.  Kemudian, cawan yang 

berisi sampel dimasukkan kedalam tanur pada suhu 600
o
C selama 3 jam. Contoh 

tersebut ditimbang kembali setelah didinginkan dalam desikator.  Rumus yang 

dapat digunakan untuk menghitung kadar abu adalah: 

         ( )

 
                                                     

                 
      

 

3. Penentuan kadar gula reduksi 

Kadar gula redukusi ditentukan dengan menggunakan metode Luff Schoorl 

(AOAC dalam Sudarmadji, 1997).  Ditimbang 25 g bahan padat yang telah 

dihaluskan, kedalam gelas piala 250 ml, dilarutkan dengan 100 ml aquades 

tambahkan Pb Asetat untuk penjernihan.  Kemudian ditambahkan Na2CO3 untuk 

menghilangkan kelebihan Pb, ditambah aquades hingga tepat 250 ml.  Diambil 25 

ml larutan dan masukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah 25 ml larutan Luff-

Schoorl.  Dibuat perlakuan blanko yaitu 25 ml larutan Luff-Schoorl ditambah 25 

ml aquades.  Setelah ditambah beberapa butir batu didih,  Erlenmeyer 

dihubungkan dengan pendingin balik dan didihkan selama 10 menit.  Kemudian 

cepat-cepat didinginkan, ditambahkan 15 ml KI 20% dan dengan hati-hati 

tambahkan 25 ml H2SO4 26,5%.  Yodium yang dibebaskan dititrasi dengan 

larutan Na-Thiosulfat 0,1 N memakai indicator pati 1% sebanyak 2-3%. (Titrasi 
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diahiri setelah timbul warna krem susu). Rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung kadar gula reduksi adalah: 

                (titrasi blanko – titrasi sample) X faktor pengenceran 

           X 100 

                  mg Sampel 

 

 

b. Uji Organoleptik 

 

Uji organoleptik mutu gula merah kelapa dilakukan dengan uji skoring terhadap 

tekstur, rasa, warna, dan penerimaan keseluruhan, kemudian hasil pengujian yang 

diperoleh dibandingkan dengan standar mutu gula merah yang telah ditetapkan 

sesuai dengan SNI 013743.1995, sedangkan formulir uji organoleptik seperti 

tertera pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Skor penilaian pada pengujian organoleptik gula merah kelapa 

 
 

Uji 

Angka (skor) 

1 2 3 4 5 

Tekstur Lembek Agak 

lembek  

Sedikit 

lembek 

Agak keras Keras 

Warna Coklat 

kehitaman 

Coklat  Coklat 

kekuningan 

Kuning 

kecoklatan 

Kuning  

Rasa Sangat getir Agak getir Sedikit getir  Getir  Normal  

Penerimaan 

keseluruhan 

Sangat tidak 

suka 

Tidak suka Agak suka Suka Sangat suka 

 

 

UJI ORGANOLEPTIK 

 

 

Nama  :     Sampel: Gula merah kelapa 

NPM  : 

Tanggal : 

 

Dihadapan anda disajikan 6 buah sampel gula merah kelapa, berikan penilaian 

terhadap masing-masing sampel dengan memberikan skor sesuai dengan 

keterangan dibawah : 

 
Uji Angka (skor) 

238 339 580 904 940 983 

Tekstur       

Warna       

Rasa       

Penerimaan keseluruhan       

 

Tekstur    Warna 

1. Lembek/ lunak   1. Coklat kehitaman  

2. Agak lembek               2. Coklat  

3. Sedikit lembek             3. Coklat kekuningan 

4. Agak keras               4. Kuning kecoklatan 

5. Keras    5. Kuning 

Rasa     Penenrimaan keseluruhan 

1. Sangat getir    1. Sangat tidak suka 

2. Agak getir    2. Tidak suka 

3. Sedikit getir   3. Agak suka 

4. Getir     4. Suka 

5. Normal    5. Sangat suka 

 


