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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pra

eksperimentalmenggunakan Pre-Post Only desain, menggunakan 3 perlakukan

dengan konsentrasi penambahan daging ikan nila (20%, 30%, 40%).Adapun

formulasi campuran penambahan daging ikan nila sebagai berikut :

Tabel 4
Komposisi Bahan Stik Ikan Nila Dengan Experimen Utama

Bahan Satuan
Perlakuan

P0 P1(20%) P2 (30%) P3(40%)
DagingIkan Nila Gram - 100 150 200

Tepung terigu Gram 500 400 350 300
Tepung tapioka Gram 100 100 100 100

Telur ayam Butir 2 2 2 2
Margarine Gram 100 100 100 100

Garam Sdm 1 1 1 1
Gula pasir Gram 50 50 50 50

Bawang merah Gram 7 7 7 7
Bawang putih Gram 7 7 7 7

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Uji Organoleptik dilaksanakan pada tanggal 26 - 28Mei 2020. Proses

pengumpulan data di lakukan di rumah masing – masing siswa kelas IV dan V

SDN Kumapo Kecamatan Abuki Kabupaten konawe dengan tetap memperhatikan

prosedur protokol kesehatan covid.sedangkan Uji Analisis kandungan gizi

dilaksanakan pada tanggal 2 Junitahun 2020 bertempat di Laboratorim Biologi

FMIPA Universitas Haluoleo Kendari.
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C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan adalah jenis data primer, yaitu :

a. Data daya terima stik dengan penambahan daging ikan nila diperoleh

dengan menggunakan formulir penilaian organoleptik yang merupakan uji

daya terima panelis terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur dari produk

yang dihasilkan.

b. Data nilai gizi protein, lemak dan karbohidrat pada produk stik dengan

penambahan daging ikan niladiperoleh melaluianalisis kandungan gizi

terhadap produk yang paling disukai

2. Teknik pengumpulan data

a. Uji Daya Terima

Teknik pengumpulan data dari uji daya terima adalah dengan

menggunakan uji organoleptik. Uji organoleptik adalah penilaian yang

menggunakan indera. Jenis uji organoleptik yang digunakan adalah uji

kesukaan/hedonik yang menyatakan suka/tidaknya terhadap suatu produk

dengan memberikan penilaian terhadap aspek warna, aroma, rasa dan

tekstur

1) Tahapan pengumpulan data

a) Penilaian uji daya terima terhadap stik yang dimodifikasi dengan

penambahann daging ikan niladilaksanakan di masing – masing rumah

panelis yaitu siswa – siswi kelas 4 dan 5SDN Kumapo Kecamatan

Abuki Kabupaten Konawepada tanggal 26 - 28Meitahun 2020

sebanyak 30 orang.
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b) Peneliti mengunjungi masing – masing rumah panelis dengan

menggunakan APD seperti  maskerdan membawa hal ini untuk

menjaga terjadinya kontaminasi.

c) Panelis yang digunakan adalah panelis konsumen terdiri dari 30 orang,

peneliti juga memastikan bahwa panelis dalam kondisi yang sehat

untuk melakukan uji organolepik, serta panelis tidak dalam keadaan

lapar dan kenyang hal tersebut dapat ditanyakan langsung terlebih

dahulu pada panelis.

d) Sesaat sebelum pengujian organoleptik dilakukan, terlebih dahulu

peneliti memberikan arahan kepada panelis untuk mencuci tangan

terlebih dahulu dan menjelasan kepada para panelis mengenai uji

organoleptik yang akan di lakukan, serta menjelaskan hal – hal yang

harus diperhatikan selama mengisi format uji daya terima.

e) Selanjutnya, peneliti menyiapkan satu gelas air minum dan sampel

stik ikan nila yang terdiri dari 3 perlakukan dan 1 produk tanpa

campuran daging ikan nila dengan masing – masing produk yang telah

diberi label.

f) Peneliti kemudian membagikan formulir penilaian kepada panelis

beserta sampel di atas meja panelis.

g) Panelis memberikan penilaian terhadap warna, aroma, rasa serta

tekstur pada produk stik ikan nila

h) Setelah panelis telah selesai mengisi format penilaian, peneliti

kemudian mengumpulkan kertas penilaian yang kemudian data akan

diinput ke dalam aplikasi komputerisasi.
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i) Kriteria penilaian dalam uji organoleptik masing – masing produk

dinilai menurut tingkat kesukaan panelis dengan menggunakan skala

hedonik. Kemudian skala hedonik ditransformasikan menjadi skala

numerik dengan angka menurut tingkat kesukaan sebagai berikut :

Sangat suka = 4

Suka = 3

Tidak suka = 2

Sangat tidak suka = 1

b. Analisis Kandungan Gizi

Analisis kandungan gizi adalah uji yang dilakukan untuk

menganalisis nilai gizi yang terdapat pada suatu produk. Uji ini dilakukan

setelah uji organoleptik dimana dalam pengujian tersebut telah didapatkan

satu produk yang paling disukai yang kemudian selanjutnya dilakukan uji

proksimat untuk dapat mengetahui dan membandingkan nilai gizi protein,

lemak dan karbohidrat yang terkandung pada masing – masing stik ikan

nila.

1) Tahap Pengumpulan Data

a) Waktu dan tempat

Analisis kandungan gizi pada stik dengan penambahan

daging ikan niladilaksanakan di Laboratorium Biologi FMIPA

Universitas HaluOleo Kendari pada tanggal 2 Juni 2020tahun

2020.
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b) Alat dan Bahan

Stik dengan penambahan daging ikan nila yang telah

menjadi produk dan yang paling disukai oleh panelis melalui uji

daya terima.

2) Analisis Kandungan Gizi

a) Analisis Kadar Protein

Penentuan kadar protein akan dilakukan dengan metode

kjeldahl. Prinsip analisis kjeldahl adalah menetapkan protein

berdasarkan oksidasi bahan-bahan berkarbonat dan konversi nitrogen

menjadi amonia. Tahapan kerja analisis protein dengan metode

kjeldahl meliputi 3 tahapan, yaitu tahap destruksi, tahap destilasi dan

tahap titrasi

b) Analisis Kadar Lemak

Penentuan kadar lemak dilakukan dengan metode Soxhlet

(AOAC, 2005). Menurut Darmasih (1997) dalam Mulyo Riska

Amelia, dkk (2015) Prinsip metode Soxhlet ini menggunakan sampel

lemak kering yang diekstraksi secara terus – menerus dalam pelarut

dengan jumlah yang konstan.

c) Analisis Kadar Karbohidrat

Analisa kadar karbohidrat, menggunakan metodeLuff-Schrool

yang ditentukan bukannya kuprooksida yang mengendap tetapi

dengan menentukan kupri oksida dalam larutan sebelum direaksikan

dengan gula reduksi (titrasi blanko) dan sesudah direaksikan dengan

sampel gula reduksi (titrasi sampel). Penentuannya dengan titrasi
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menggunakan Natrium tiosulfat. Selisih titrasi blanko dengan titrasi

sampel ekuivalen dengan kupro oksida yang terbentuk dan juga

ekuivalen dengan jumlah gula reduksi yang ada dalam bahan atau

larutan.

D. Definisi Operasional

1. Stik modifikasi ikan nilaadalah salah satu makanan ringan (makanan camilan)

yang dibuat dengan menggunakan adonan berbahan dasar daging ikan nila,

tepung terigu, tepung tapioka, gula pasir, bawang merah, bawang putih, telur

ayam, garam, margarine dan minyak goreng.Dengan konsentrasi 20%, 30%

dan 40%.

Kriteria Objektif Camilan Stik : Warna kuning keemasan, beraroma khas kue,

tekstur kering dan renyah, serta rasa yang gurih.

2. Uji daya terima ini dilakukan menggunakan indera atau sensorik manusia

untuk melakukan pengamatan terhadap produk yaitu berupa tekstur, warna,

bentuk, aroma, rasa suatu produk makanan ataupun minuman. Alat ukur yang

digunakan dalam mengamati adalah melalui indera atau sensorik manusia

berupa indera penglihatan, penciuman, pencicipan dan perabaan. Dengan

kriteria objektif penilaian terdiri dari 4 skala tingkat kesukaan, yaitu sangat

suka, suka, tidak suka, dan sangat tidak suka.

3. Analisis kandungan gizi adalah uji laboratorium yang dilakukan untuk melihat

nilai gizi yang terdapat pada stik dari hasil pencampuran daging ikan nila. Uji

kandungan gizi Protein, Lemak dan Karbohidrat di lakukan di Laboratorium

Biologi FMIPA Universitas Halu Oleo Kendari Tanggal 2 Juni 2020.
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E. Instrumen dan Bahan Penelitian

1. Alat

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan stik ika nila adalah : pisau,

baskom, talenan, kompor, panci kukusan, sendok, blender, cetakkan kue stik

(Noodle machine), gunting, wajan, sendok wajan

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan stik ikan nila adalah daging

ikan nila, tepung terigu, tepung tapioka, telur ayam, bawang merah, bawang

putih, garam, gula pasir, margarine dan minyak kelapa.

F. Tahapan Penelitian

1. Proses PersiapanDaging Ikan Nila

Proses persiapandaging ikan nila dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan

agar tidak mengeluarkan bau tengik. Adapun proses persiapandaging ikan nila

antara lain :

a. Proses pertama yang dilakukan adalah pemilihan ikan nila yang segar dan

tidak berbau, kemudian isi dalam ikan nila di keluarkan menggunakan

pisau, setelah itu ikan yang telah dibersihkan kemudian di cuci bersih

menggunakan air.

b. Setelah ikan nila telah dicuci bersih ikan nila di kukus menggunakan panci

kurang lebih 30 menit, setelah matang daging ikan nila diginginkan

terlebih dahulu selama 1 menit.

c. Ikan nila yang sudah masak di angkat lalu di simpan di wadah yang

selanjutnyadaging dan tulang ikan tersebut di pisahkan. Hal ini dilakukan
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agar daging ikan halus dan tidak ada duri yang tertinggal dari tulang ikan

tersebut.

d. Setelah di filet ikan tersebut di blender dengan menambahkan air

secukupnya agar ikan menjadi lunak dan teksturnya lebih lembut.

e. Daging ikan nilayang telah benar – benar halusdi keluarkan dan simpan di

wadah.

Berikut digaram alir tahapan persiapandaging ikan nila:

Gambar 2
Diagram Alir Proses Pembuatan Daging Ikan Nila

2. Tahap Pembuatan Stik Dengan Penambahan Daging Ikan Nila

Proses pembuatan stik ikan nila dilakukan dengan beberapa tahap

diantaranya dengan perbandingan daging ikan nila (20%,30%,40%). Berikut

beberapa tahap pembuatan stik ikan nila yaitu tahap persiapan, tahap

pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

Ikan Nila Segar

Ikan dibersihkan kotoranya berupa insang, usus dan sisik

Pencucian Ikan Nila menggunakan air mengalir

Pengukusan daging Ikan Nila ± 30 menit

Ikan di filet atau pemisahan daging dan tulang

Haluskan menggunakan Blender dengan penambahan air ± 20ml
menit

Daging ikan nila yang telah halus
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a. Tahap Persiapan

1) Menggunakan APD yaitu masker dan Mencuci tangan hingga bersih

menggunakan sabun dan air mengalir

2) Menyiapkan semua alat dan bahan utama serta bahan tambahan yang

diperlukan dalam pembuatan stik ikan nila

3) Menimbang bahan – bahan yang diperlukan sesuai dengan berat bahan

pada resep atau yang telah ditentukan.

b. Tahap pelaksanaan

1) Tahap pelaksanaan pembuatan stik ikan nila meliputi pencampuran,

pencetakan dan pengorengan.

2) Tahap pencampuran yaitu bahan – bahan seperti tepung terigu, tepung

tapioka dan daging ikan nila yang telah di haluskan di aduk

menggunakan tangan hingga tercampur dengan rata sesuai 3

perbandingan

3) kemudian dilanjutkan dengan penambahanbahan sepertitelur ayam,

margarine, gula pasir, garam secukupnya serta bumbu – bumbu yang

telah di haluskan sebelumnya, semua bahan tersebut di aduk hingga

adonana benar – benar tercampur dan adonan tidak melengket di

tangan.

4) Pencetakkan. Adonan di cetak menggunakan alat Noodle Machine,

dimana alat pencetaktersebut digunakan untuk membuat adonan

menjadi tipis sesuai keginginan yang kemudian adonan tersebut di

potong dengan bentuk stik menggunakan gunting, lalu langsung di

masukkan ke dalam  minyak hangat.
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5) Penggorengan. Adonan yang telah di cetak dan di bentuk stik

menggunakan gunting kemudian di goreng dengan minyak goreng

dengan api sedang, tunggu hingga warnanya kuning keemasan

6) Setelah stik berwarna kuning keemasan angkat dan tiriskan, lalu

letakkan di wadah yang telah di beri tisu atau kertas.

c. Tahap Penyelesaian

1) Stik kemudian di masukkan ke dalam kemasan sesuai dengan

kelmpok perbandingan yang telah di tentukan.

2) Pengemasan dilakukan setelah stik telah dingin.

3) Stik yang telah di kemas di beri kode P0, P1, P2 dan P3

4) Kemudian dilakukan uji organoleptik (Aroma, warna, rasa, dan

tekstur).

5) Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan panelis.
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Berikut diagram alir tahap pembuatan stik ikan nila :

Gambar 3
Diagram Alir Proses Pembuatan Stik Ikan Nila

Persiapan Alat dan Bahan

Pencampuran semua bahan

(P2)
Daging ikan nila 150 gr
Tepung Terigu 350 gr

Tepung Tapioka 100 gr

(P3)
Daging ikan nila 200 gr
Tepung Terigu 300 gr

Tepung Tapioka 100 gr

(P1)
Daging ikan nila 100 gr

Tepung Terigu  400
Tepung Tapioka 100 gr

Adonan di aduk hingga tercampur dengan baik

Adonan di cetak memanjang menggunakan alat Noodle Machine dan
kemudian digunting berbentuk stik

Adonana digoreng menggunakan minyak goreng dengan api sedang

Stik di kemas menggunakan plastik bening
transparan lalu di beri kode sesuai perbandingan

Stik Ikan Nila

(P0)
Tepung Terigu 500 gr

Tepung Tapioka 100 gr
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G. Manajemen Data

1. Pengolahan Data

a. Data daya terima

Pengolahan data daya terima terdiri dari :

1) Coding, yaitu pemberian kode pada produk stikikan nila jika

dilakukan 4 produk yang berbeda maka dapat di beri kode yaitu (P0,

P1, P2, P3)

2) Editing, yaitu suatu proses dimana peneliti melakukan identifikasi

terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari panelis melalui uji

daya terima

3) Entri, yaitu proses memasukkan data yang akan diolah ke dalam

aplikasi komputer

4) Tabulasi, yaitu proses menyusun data dalam bentuk tabel dan narasi

mengenai kandungan gizi protein, lemak dan karbohidratyang

diperoleh melalaui uji Proksimat di Laboratorium Biologi FMIPA

Universitas Halu Oleo Kendari

2. Analisis Data

a. Daya Terima

1) Data uji daya terima yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian

dapat diolah melalui komputerisasi dengan uji non parametrik. Jika

variabel hasil transformasi tidak terdistribusi secara normal, maka

sebagai alternatif dapat digunakan uji Kruskal Wallis. Jika hasil uji

menghasilkan nilai p ≤ 0,05 maka disimpulkan paling tidak terdapat

perbedaan pada masing – masing perlakukan
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5) Sedangkan data kandungan gizi protein dianalisa secara kuantitatif di

Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Halu Oleo Kendari

3. Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk grafik, tabel

dan narasi


