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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif 

yaitu uji nyala dan uji kertas kurkumin untuk melakukan identifikasi pengawet 

boraks pada kerupuk yang dijual di pasar Kota Kendari. 

B. Tempatdan Waktu Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian inidilaksanakan pada bulan Januari s/d Juni 2020. 

2. Tempat Penelitian  

a. Tempat pengambilan sampel penelitian diantaranya : pasar Baruga, pasar 

basah Mandonga, dan pasar Anduonohu.  

b. Tempat Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Kimia Klinik 

Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pedagang kerupuk 

kentang dan kerupuk tepung sebanyak 27 yang berada di 3 pasar kota 

Kendari yaitu  pasar Baruga, pasar basah Mandonga dan pasar Anduonohu. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 sampel yaitu 3 sampel 

kerupuk kentang dan 3 sampel kerupuk tepung dengan teknik pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu purposive sampling yaitu pemilihan sampel 

berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang berhubungan dengan 

karakteristik populasi dan berdasarkan pertimbangan peneliti. 

a. Kriteria Inklusi 

- Kerupuk kentang dan kerupuk tepung yang berwarna putih mencolok. 

b. Kriteria Eksklusi 

- Kerupuk yang dikemas rapih, memiliki izin dari Badan POM dan 

Depkes. 

- Kerupuk yang dijual di swalayan atau toko.
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Data yang diperoleh secara langsung yaitu dari hasil survei sederhana 

pada pedagang kerupuk di pasar Kota Kendari. 

2. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dari 

jurnal-jurnal yang telah di publikasikan yang kemudian dijadikan landasan 

teoritis.  

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang dibawah ke lokasi pengambilan sampel : 

a. Kertas label  :Digunakan sebagai tempat untuk menulis identitas               

Sampel. 

b. Pulpen  : Digunakan untuk menandai identitas sampel yang 

terdiri dari nama, nama pasar, menggunakan kode.  

F. Prosedur PemeriksaaanLaboratorium 

1. Cara Kerja Uji Nyala  

a. Pra Analitik  

1) Alat : 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alu dan mortal, 

batang pengaduk, cawan porselin, kertas label, korek api, pipet tetes, 

gegep dan tanur. 

2) Bahan : 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aquadest, 

kerupuk kentang, kerupuk tepung, H2SO4 pekat, tissue, methanol dan 

standar boraks (Na2B2O7 10H2O).  

Kontrol positif dan kontrol negatif dari sampel adalah sampel 

yang dibuat sendiri. Pada kontrol negatif bahan yang digunakan sama 

dengan bahan pembuatan kerupuk pada umumnya tanpa penambahan 

boraks. Namun pada kontrol positif, bahan pembuatan kerupuk 

ditambahkan boraks. 
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          Gambar 6. Kontrol Negatif      Gambar 7. Kontrol Positif 

b. Analitik 

1) Kerupuk kentang dan kerupuk tepung diambil dari pedagang yang ada 

di tiga pasar kota kendari yaitu pasar Baruga, pasar basah Mandonga 

dan pasar Anduonohu untuk digunakan menjadi sampel.  

2) Sampel yang sudah ada dihaluskan menggunakan alu dan mortal 

kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselin. 

3) Setelah itu sampel dimasukkan ke dalam tanur dan dipijarkan dengan 

suhu 500
o
C selama 2 jam. 

4) Setelah terbentuk arang berwarna hitam kecoklatan sampel 

ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 2 tetes dan methanol secukupnya. 

5) Kemudian dibakar. 

c. Pasca Analitik 

Interprestasi Hasil Uji Nyala :  

a. Positif (+) : Terjadi perubahan warna hijau pada saat dipanaskan 

diatas nyala api. 

b. Negatif (-) : Tidak terjadi perubahan warna. 

2. Cara Kerja Uji Kertas Kurkumin 

a. Pra Analitik  

1) Alat : 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alu dan mortal, 

batang pengaduk, cawan porselin, kertas label, kertas saring, pipet 

tetes, pisau, parut, saringan teh dan nanpan/baskom kecil. 

2) Bahan : 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aquadest, 

kunyit, kerupuk kentang, kerupuk tepung dan standar boraks. 
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Kontrol positif dan kontrol negatif dari sampel adalah sampel 

yang dibuat sendiri. Pada kontrol negatif bahan yang digunakan sama 

dengan bahan pembuatan kerupuk pada umumnya tanpa penambahan 

boraks. Namun pada kontrol positif, bahan pembuatan kerupuk 

ditambahkan boraks. 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 8. Kontrol Negatif     Gambar 9. Kontrol Positif 

b. Analitik 

Kertas kurkumin adalah kertas saring yang dicelupkan ke dalam 

larutan kunyit digunakan untuk mengidentifikasi asam boraks. Uji warna 

kertas kurkumin pada pengujian boraks yaitu dengan cara membuat 

kertas kurkumin (kertas turmerik) dahulu yaitu : 

1) Kunyit diambil beberapa lalu dipotong ukuran sedang. 

2) Kunyit diparut dan disaring sehingga dihasilkan cairan kunyit 

berwarna kuning.  

3) Kemudian, dicelupkan kertas saring kedalam cairan kunyit dan 

dikeringkan. Hasil dari proses ini disebut kertas kurkumin (kertas 

turmerik). 

Pemeriksaan Sampel Menggunakan Kertas Kurkumin (kertas 

turmerik) 

1) Kerupuk dimasukkan ke dalam mortal 

2) Sampel digerus/ditumbuk sampai halus. 

3) Setelah ditambahkan aquadest sedikit demi sedikit sampai larut. 

4) Kemudian, dicelupkan kertas kurkumin (kertas turmerik) kedalam 

sampel kerupuk. Apabila positif mengandung boraks, maka akan 

berubah warna. 
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c. Pasca Analitik 

Interprestasi Hasil Uji Kertas Kurkumin :   

1) Positif (+) : Terjadi perubahan warna merah kecoklatan pada saat 

kertas kurkumin dicelupkan ke dalam sampel yang 

mengandung boraks.  

2) Negatif (-) : Tidak terjadi perubahan warna.  

G. Pengolahan Data  

Pengolahan Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dikerjakan 

melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut : 

1) Coding yaitu memberikan kode pada sampel kerupuk yang diteliti untuk 

memudahkan dalam memasukkan ke program komputer. 

2) Tabulating yaitu setelah data tersebut masuk kemudian dirangkap dan 

disusun dalam bentuk tabel agar dapat dibaca dengan mudah.  

H. Penyajian Data 

Data yang dianalisis dijajikan dalam bentuk tabel kemudian dijelaskan 

dalam bentuk narasi.  

I. Etika Penelitian 

Etika penelitianbertujuan untuk melindungi hak-hak subyek. Dalam 

penelitian ini menekankan masalah etika meliputi : 

1) Ananomiti (Tanpa nama) 

Dilakukan dengan cara tidak mencantumkan nama pedagang pada 

label sampel melainkan hanya boleh menuliskan dalam bentuk kode pada 

sampel.  

2) Confidentiality (Kerahasiaan) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaanya oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan hasil 

penelitiannya. 

 


