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BAB III  

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015. Penelitian dilakukan di PT. 

XYZ, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi dan Laboratorium Kimia dan 

Gizi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, 

Semarang. 

 
3.1. Materi Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tepung terigu, gula, 

minyak nabati (mengandung antiokasidan TBHQ), sirup tinggi fruktosa, garam, 

bubuk kakao, lesitin kedelai, bahan pengembang (amonium dan sodium 

bikarbonat), pati jagung, dan perisa identik alami vanila. Sedangkan alat yang 

digunakan dalam penelitian meliputi grinder, moisture analyzer (Mettler Toledo), 

timbangan analitik (Scaltec), dan jangka sorong digital.  

 
3.2. Metode Penelitian 

 Metode penelitian terdiri dari desain percobaan, hipotesis percobaan 

prosedur penelitian, dan analisis data. Metode tersebut saling berkaitan satu sama 

lain dan dilakukan secara berurutan. 

 
3.2.1. Desain Percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain percobaan 

dan pengolahan data T Test jenis Two Sample T dengan taraf signifikansi 5% 



21 
 

21 
 

(P<0,05). Pemilihan jenis pengolahan data ini didasari oleh tujuan penelitian yang 

membandingkan dua kelompok tidak saling berhubungan yaitu kelompok 

perlakuan dengan kelompok target. Terdapat variasi perlakuan yang berbeda yaitu 

perlakuan pertama (T1) menggunakan oven zona 1-3 dengan transfer panas Direct 

Gas Fired dan zona 4-6 dengan transfer panas Forced Convection. Perlakuan kedua 

(T2) menggunakan oven zona 1-3 dengan transfer panas Cyclotherm dan zona 4-6 

dengan transfer panas Forced Convection. Perlakuan ketiga (T3) menggunakan 

oven zona 1-7 dengan transfer panas Forced Convection. Setiap perlakuan akan 

dibandingkan dengan target perusahaan. Masing-masing perlakuan dilakukan 

pengulangan 9 kali. 

 
3.2.2. Hipotesis 

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

H0 : tidak terdapat perbedaan nilai kadar air, tebal, berat, dan tekstur biskuit 

cokelat dari perlakuan transfer panas terhadap nilai target kualitas 

perusahaan.  

H1 : terdapat perbedaan nilai kadar air, tebal, berat, dan tekstur biskuit cokelat 

dari perlakuan transfer panas terhadap nilai target kualitas perusahaan.  

 
3.2.3. Prosedur Penelitian  

Pembuatan biskuit cokelat diawali dari proses pencampuran bubuk kakao, 

pati jagung, lemak, gula, tepung terigu, amonium dan sodium bikarbonat, dan air 

yang dicampurkan tahap demi tahap. Kemudian proses pencetakan dengan rotary 
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moulder dan terkahir dipanggang dengan oven. Detail pembuatan biskuit dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

Biskuit hasil pemanggangan akan keluar dari oven menggunakan conveyor. 

Dalam conveyor terdapat 20 baris biskuit. Biskuit cokelat diambil dari baris ke 4 

dan 10 bagian Operating System (OS) dan Non Operating System (NOS). Baris 4 

dan 10 diambil karena mewakili produk yang mendapatkan transfer panas dari suhu 

oven secara merata dari semua baris. OS dan NOS memiliki perbedaan pada suhu 

blower untuk menyebarkan panas, bila OS lebih dekat dengan blower sedangkan 

NOS lebih jauh dengan blower.  

 Setelah biskuit cokelat matang kemudian dilakukan pengujian parameter. 

Paramater dalam penelitian ini adalah kadar air, tebal, berat, dan tekstur. 

Pengukuran kadar air, tebal, dan berat digunakan juga untuk menganalisis 

kemampuan proses. 

 
3.2.3.1. Pengujian Kadar Air 

Penentuan massa terus menerus selama proses pengeringan (Vogl and 

Ostermann, 2006). Pertama-tama, sampel dihancurkan dengan grinder. Moisture 

analyzer dinyalakan, dipilih subtance A dan suhu 105°C, sampel 3 g ± 0,010g 

dimasukkan sampai menyebar rata, moisture analyzer ditutup, ditunggu 3-5 menit 

kemudian layar akan menampilkan hasil kadar air (Jolly and Hadlow, 2012). Jika 

akan digunakan lagi, cawan dibersihkan dari sampel menggunakan tisu untuk 

menghindari sentuhan langsung antara tangan dan cawan. Target kadar air biskuit 

cokelat dari perusahaan adalah 2,43%. 
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3.2.3.2. Pengujian Tebal 

Tebal biskuit diukur dengan jangka sorong digital. Pengukuran tebal biskuit 

didapatkan dari lima buah biskuit cokelat ditumpuk ke atas lalu di ukur 

menggunakan jangka sorong digital, dan mengambil rata-rata dalam satuan (mm) 

(Niaba et al., 2013). Target tebal biskuit cokelat dari perusahaan adalah 23,75mm. 

 
3.2.3.3. Pengujian Berat 

Berat biskuit diukur dengan timbangan analitik. Lima potong biskuit dari 

baris yang ditentukan, ditimbang secara bersamaan dan berat rata-rata dari masing-

masing baris (Jauharah et al., 2014). Biskuit dalam bentuk kepingan ditumpuk per 

5 keping kemudian ditimbang, layar timbangan akan menunjukkan hasil 

pengukuran. Sampel ditimbang per baris dan hasil dirata-rata. Target berat biskuit 

cokelat dari perusahaan adalah 17,50g. 

 
3.2.3.4. Pengujian Tekstur 

Metode pengujian tekstur pada penelitian ini menggunakan pengujian 

organoleptik scoring. Pemberian skor adalah memberikan nilai dalam bentuk angka 

atau menempatkan nilai mutu sensorik pada tingkat skala hedonik. Skor hedonik 

biasanya dalam jumlah ganjil (Soekarto, 1985). Parameter yang digunakan adalah 

tekstur dengan skala nilai 1 hingga 5 sesuai standar yang ditetapkan produsen 

biskuit cokelat. Penilaian skor 1 artinya tekstur biskuit sangat tidak renyah, skor 2 

artinya tekstur biskuit tidak renyah, skor 3 artinya tekstur biskuit agak renyah, skor 

4 artinya tekstur biskuit renyah, dan skor 5 artinya tekstur biskuit sangat renyah 

(Nurbaya dan Estiasih, 2013) 
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Uji organoleptik dilakukan dengan sampel biskuit cokelat yang diuji oleh 

20 orang panelis agak terlatih. Uji organoleptik dapat menggunakan 20 orang 

panelis (Merawati et al., 2012). Produk diberi kode dan ukuran yang sama 

kemudian diletakkan pada cup kertas putih. Pengujian dilakukan pada suhu ruang 

dan memakai bilik-bilik untuk setiap panelis. Panelis berkumur dengan air mineral 

setelah mencicipi setiap sampel. Panelis juga diberikan formulir penilaian dan 

petunjuk tentang pengisian formulir yang tepat (Junilgaard et al., 1999). Form 

organoleptik terdapat pada Lampiran 5. 

 
3.2.3.5. Kemampuan Proses 

Kemampuan proses dapat dianalisis dari nilai Cp dan Cpk yang diperoleh. 

Cp mengukur data memenuhi spesifikasi atau tidak sedangkan Cpk mengukur data 

mengikuti target (akurasi) dan kedekatan antara data (presisi). Nilai Cp dan Cpk 

dikatakan menunjukkan kemampuan proses yang sangat baik jika nilainya lebih 

dari 1,33. Nilai ini didapat dari perhitungan kemampuan proses 4 sigma sebagai 

referensi. Pengendalian kemampuan proses yang diinginkan adalah pada tingkat 4, 

maka nilai Cp harus sama dengan 4/3 = 1,33. Berdasarkan konsep ini perusahaan 

dapat menentukan berbagai nilai Cp pada kemampuan sigma tertentu. Tingkat 

sigma dimulai dari 1 hingga 6 sigma. Rata-rata industri di Indonesia menggunakan 

2 sigma. Penggunaan Rata-rata industri USA menggunakan 4 sigma. Sigma ini 

menunjukkan bahwa hanya dapat terjadi 6.210 kegagalan persejuta kesempatan 

(defects per milion oppurtunities) atau bahwa 99,379% dari apa yang diharapkan 

konsumen akan ada dalam produk tersebut. Menurut Motorcu and Gullu (2006), 
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nilai-nilai Cp dan Cpk adalah 1 merupakan anggapan, sebagai persyaratan 

minimum untuk beberapa perusahaan.  

 
3.2.4. Analisis Data 

 Data hasil pengukuran kadar air, tebal, dan berat biskuit cokelat yang 

diperoleh, dilakukan uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk karena 

jumlah sampel dalam penelitian ini termasuk dalam sampel kecil kurang dari 50 

sampel (Shapiro et al., 1968).  

Data yang telah terdistribusi normal dianalisis secara statistik dengan T Test 

jenis Two Sample T pada taraf signifikansi 5% (P<0,05) (Tattar et al., 2016). Data 

dibandingkan dengan target kualitas perusahaan. Sedangkan data hasil pengujian 

tekstur dianalisis dengan Uji Kruskal-Wallis pada taraf 5% (Kartika, 1988). Data 

menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) yang berarti pengujian dilanjutkan dengan 

Uji Mann-Whitney. Kriteria pengujian analisis statistik yang digunakan  untuk 

mengetahui data berbeda nyata atau tidak adalah sebagai berikut: 

P-Value > 0,05 (taraf signifikansi 5%,), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

P-Value < 0,05 (taraf signifikansi 5%,), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 Pembacaan diagram kemampuan proses dapat dilihat bentuk histogram 

apakah cenderung mendekati Lower Control Limit (LCL) atau Upper Control Limit 

(UCL) atau bahkan sudah tepat pada target. Melihat nilai Cp dan Cpk sesuai standar 

lebih dari (>) 1,33 agar dikatakan kemampuan proses produksi baik atau nilai CP 

dan Cpk dibawah standar yang berarti harus ada tindakan koreksi. Perangkat lunak 

yang digunakan untuk analisis statistik adalah Minitab versi 16 (Ryan et al., 2013). 
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