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BAB III 

 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2010 di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu kambing segar 

sebanyak 4000 ml, gula 800 g, margarin 20 g, agar-agar bubuk putih 20 g, daging 

buah durian 400 g. Susu kambing yang digunakan berasal dari peternakan 

kambing di Ungaran milik Bapak Rukasan, sedangkan gula, margarin, agar-agar 

bubuk putih, dan buah durian dari swalayan lokal. Peralatan yang digunakan 

dalam pembuatan karamel adalah panci teflon sebagai tempat memanaskan susu, 

pengaduk kayu sebagai alat pengaduk, timbangan untuk menimbang bahan, 

kompor sebagai alat pemanas, blender kecil untuk melembutkan daging buah 

durian, nampan sebagai wadah karamel yang sudah jadi, gelas ukur untuk 

mengukur susu, gelas beker sebagai tempat susu setelah ditimbang, pisau untuk 

membuat memotong karamel, sendok untuk mengambil agar-agar, margarin, dan 

buah, kertas minyak dan kertas plastik sebagai pembungkus karamel, kertas label 

untuk melabeli karamel. Peralatan yang digunakan dalam pengujian kadar air 

adalah cawan porselin sebagai tempat sampel karamel susu, eksikator untuk 

mendinginkan sampel setelah dioven, timbangan elektrik untuk menimbang berat 
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sampel dan berat cawan porselin, oven sebagai alat untuk mengeringkan sampel, 

kertas label. Peralatan untuk pengujian tekstur, rasa, bau dan kesukaan adalah 

form organoleptik. 

 

3.2. Metode 

 

Penelitian ini diawali dengan merancang sebuah percobaan, kemudian 

melakukan percobaan pembuatan karamel susu kambing dengan beberapa 

perlakuan penambahan buah durian, dilanjutkan dengan pengujian variabel-

variabel untuk mengukur menilai produk yang dihasilkan. Tahap terakhir dalam 

metode penelitian ini adalah analisis data.  

 

3.2.1. Rancangan percobaan 

 

Rancangan yang digunakan untuk variabel kadar air adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan T0, T1, T2, T3, dan T4 sebagai perlakuannya dan 

dengan 4 kali ulangan sedangkan untuk uji tekstur, rasa, bau dan kesukaan 

menggunakan metode uji organoleptik yaitu uji hedonik dan uji mutu hedonik 

dengan menggunakan 25 panelis agak terlatih. Perlakuan yang diterapkan sebagai 

berikut: 

T0 =  Karamel susu kambing tanpa penambahan buah durian 

T1 = Karamel susu kambing dengan penambahan buah durian 5 % b/v 

T2 =  Karamel susu kambing dengan penambahan buah durian 10% b/v 

T3 = Karamel susu kambing dengan penambahan buah durian 15% b/v 

T4 = Karamel susu kambing dengan penambahan buah durian 20% b/v 
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Model linear aditif untuk analisis ragam menurut                            

(Dwiloka dan Srigandono, 2006): 

Xij = µ + αi + εij ………..........................................................................(1) 

Keterangan : i : perlakuan ke-i (1, 2, 3,...t) 

 j  : ulangan ke-j (1, 2, 3,...n) 

 Xij  : angka pengamatan ke-j dari perlakuan ke-i 

 µ :  nilai rata-rata dari seluruh perlakuan  

 αi : pengaruh perlakuan ke-i 

 εij :  galat acak oleh pengamatan ke-j dari perlakuan ke-i 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya dugaan pengaruh 

penambahan buah durian yang berbeda terhadap kadar air, rasa, tekstur, bau, dan 

kesukaan. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh penambahan buah durian terhadap kadar air, tekstur, 

rasa, bau, dan kesukaan karamel susu kambing. 

H1 : Ada pengaruh penambahan buah durian terhadap kadar air, tekstur, rasa, bau, 

dan kesukaan karamel susu kambing. 

Kriteria pengujian analisis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

F hitung < F tabel = H0 diterima dan H1 ditolak. 

F hitung ≥ F tabel = H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

3.2.2. Prosedur pembuatan karamel susu kambing 

 

Komposisi bahan-bahan pembuatan karamel diperoleh dari hasil pra 

penelitian. Komposisi pembuatan karamel susu untuk masing-masing perlakuan 

adalah susu kambing 200 ml, gula 40 g, agar-agar bubuk putih 1 g, margarin 1 g 

dan daging buah durian ditambahkan sesuai dengan perlakuan, yaitu 0% (T0), 5% 

(T1), 10% (T2), 15% (T3), dan 20% (T4) dari volume susu yang digunakan.  
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Pembuatan karamel susu dimulai dari susu yang dicampur dengan agar-

agar, kemudian dipanaskan dalam teflon yang sebelumnya telah diolesi dengan 

margarin, sambil diaduk pelan-pelan agar panas dapat tersebar merata sehingga 

resiko kegosongan dapat diminimalkan, hingga volume susu tinggal separuhnya, 

gula ditambahkan ke dalam adonan dengan tetap mengaduknya sampai 

mengental, buah durian ditambahkan sesuai dengan jumlah perlakuan. 

Adonan terus dipanaskan dengan api kecil sampai terbentuk karamel susu. 

Pemanasan dihentikan setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, untuk 

mengetahui adonan sudah menjadi karamel, masukkan sedikit adonan dalam 

wadah berisi air dingin, apabila adonan membentuk bulatan yang utuh, maka siap 

untuk dicetak. Karamel yang sudah jadi dicetak dan dipotong sesuai ukuran dan 

bentuk yang diinginkan dan langsung dikemas dengan menggunakan kertas 

minyak dan kertas plastik. Proses tersebut diulang sebanyak 4 kali sesuai jumlah 

ulangan yang digunakan. Diagram alir pembuatan karamel kambing durian seperti 

pada Ilustrasi 1.  

 

3.2.3. Prosedur uji kadar air 

 

Cawan porselin dikeringkan dalam oven pada suhu 105-110 C selama 1 

jam dan dimasukkan dalam eksikator selama 15 menit dan ditimbang misal berat 

x. Sampel sebanyak y dimasukkan ke dalam cawan porselin kemudian dikeringkan 

dalam oven selama 4 jam pada suhu 105-110 C dan dimasukkan dalam eksikator 

selama 15 menit (ditimbang misal berat z). Pengeringan 3 x 1 jam sampai 
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mencapai berat konstan atau beratnya tidak berubah (maksimal 0,2 mg). Rumus 

perhitungan kadar air adalah sebagai berikut: 

Kadar air = %100x
y

zyx
...............................................................................(2) 

Keterangan :  x = berat cawan porselin setelah dioven (g) 

  y = berat sampel (g) 

 z = berat cawan porselin + sampel setelah dioven (g)          

(Legowo et al., 2005). 

 

3.2.4. Prosedur uji tekstur, rasa, dan bau 

 

Uji organoleptik yang dilakukan terhadap produk yang dihasilkan adalah 

uji mutu hedonik dengan menggunakan panelis (Kartika et al.,1988). Uji mutu 

hedonik yang akan dilakukan meliputi tekstur, bau, warna, dan rasa. Panelis yang 

digunakan adalah panelis agak terlatih sebanyak 25 orang dengan spesifikasi 

mempunyai kisaran umur 20-30 tahun. Kisaran skor yang diberikan adalah 1-4. 

Panelis akan mengisi formulir tersebut sesuai ketentuan yang diberikan       

(Soekarto, 1985). 

 

3.2.5. Prosedur uji kesukaan 

 

Uji kesukaan dilakukan dengan metode uji organoleptik dengan 

menyediakan karamel susu dalam wadah dan menggunakan panelis agak terlatih 

sebanyak 25 orang. Kriteria panelis termasuk kelompok mahasiswa, pria dan 

wanita berumur antara 20-30 tahun, panelis diminta memberikan penilaian 
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kesukaan pada karamel susu yang disediakan dengan memberikan skor pada 

masing-masing sampel susu (Kartika et al., 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Diagram Alir Pembuatan Karamel Susu yang Telah 

Dimodifikasi (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 

 

3.2.6. Analisis data 

 

Data dianalisis menggunakan analisis ragam (Gomez dan Gomez, 1995). 

Hasil pengujian dengan analisis ragam digunakan untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan, apabila menunjukkan pengaruh nyata maka lebih jauh dilanjutkan 

Margarin 1 g, 

agar-agar 1 g 
Susu segar 200g 

Pemanasan hingga 

volum menjadi separuh 

Gula 40 g, buah 

durian 

 

 

Pencampuran 

Pemanasan sampai kalis 

Pencetakan 

Karamel susu 
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dengan Uji Wilayah Ganda Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 

(Dwiloka dan Srigandono, 2006). Hasil tabulasi pada kesukaan dan mutu hedonik 

dianalisis dengan analisis ragam untuk mengetahui antar sampel berbeda atau 

tidak, apabila antara sampel ada perbedaan maka dianalisis lanjut menggunakan 

metode uji Tukey untuk mencari sampel mana yang berbeda (Kartika et al., 1988). 


