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III. METODOLOGI 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pasca Panen Fakultas 

Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Laboratorium Teknik Kimia Organik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam serta Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian Fakultas Pertanian 

Universitas Riau pada Bulan Mei sampai dengan Juni 2017. 

 

3.2.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ubi jalar ungu varietas 

cangkuang dengan umur panen 6 bulan yang diperoleh dari Perkebunan Organik 

Puncak Alai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bahan kimia yang 

digunakan  adalah air suling, etanol 96%, asam tartarat 1%, HCl pekat, larutan 

buffer pH 1,0 dan pH 4,5.  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk preparasi dan 

ekstraksi : beaker glass, blender kering, water bath, pisau, termometer, hotplate, 

vakum evaporator, Erlenmeyer, kertas saring, pengaduk, timbangan analitik 

shimadzu, penangas air, kain saring, gelas ukur, pipet ukur, labu akar. Alat untuk 

analisis: tabung reaksi, corong, spektrofotometer UV-Vis dan pH meter digital. 

3.3. Metode Penelitian  

Penelitian terdiri atas dua tahap yaitu tahap I adalah ekstraksi zat warna 

ungu dari ubi jalar ungu dengan berbagai perbandingan pelarut. Pada tahap II 

adalah dengan melihat stabilitas warna ungu pada pH, kadar gula, dan suhu 

pemanasan. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu 

kombinasi pelarut dengan 5 perlakuan yang terdiri atas: 

A1 = Etanol : asam tartarat : air suling (0 : 1 : 4)  

A2 = Etanol : asam tartarat : air suling (1 : 1 : 3) 

A3 = Etanol : asam tartarat : air suling (2 : 1 : 2) 

A4 = Etanol : asam tartarat : air suling (3 : 1 : 1) 

A5 = Etanol : asam tartarat : air suling (4 : 1 : 0) 
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Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 15 

unit percobaan. Konsep Rancangan Acak Lengkap Perlakuan penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 

A1 A1U1 A1U2 A1U3 

A2 A2U1 A2U2 A2U3 

A3 A3U1 A3U2 A3U3 

A4 A4U1 A4U2 A4U3 

A5 A5U1 A5U2 A5U3 

 

 Metode matematis Rancangan Acak Lengkap menurut Steel and Torrie 

(1991) sebagai berikut: 

Yij  = µ + αi + εij 

Keterangan: 

i = A1, A2, A3, A4, A5 (perlakuan)  

j = 1, 2, 3 (ulangan)  

Yij = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  

µ = Rataan umum  

αi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  

 

Hipotesis statistik  

H0 = Pengaruh perlakuan A1=A2=A3=A4=A5 

H1 = Pengaruh perlakuan A1≠ A2≠ A3≠ A4≠ A5 

Dengan Kaedah 

H0 diterima jika F Hitung ≤ F Tabel ( = 0.05) 

H1 diterima jika F Hitung > F Tabel ( = 0.05 
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3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pemanenan  

Tanaman ubi jalar ungu dipanen jika umbinya sudah tua (matang 

fisiologis). Proses pemanenan dilakukan pagi hari pukul 08:00 WIB, dipilih 

tanaman ubi jalar yang berumur 6 bulan dengan ciri-ciri: warna batang dan 

daunnya mulai banyak yang menguning, sudah keluar bunga berbentuk terompet 

dan jika tanaman dibongkar umbinya sudah sebesar lebih dari kepalan tangan 

orang dewasa.  

3.4.2  Penyortiran  

  Ubi jalar ungu segar dan bersih dipisahkan dari akar dan batangnya serta 

diseleksi ubi yang utuh, tidak berulat, dan bersih dari tanah atau kotoran lainnya. 

Proses ini akan menentukan mutu ubi yang dihasilkan dalam proses ekstraksi.  

  

3.4.3  Pencucian dan Penjemuran  

Ubi jalar ungu dicuci dengan air mengalir sebanyak 2 kali pencucian agar 

kotoran yang menempel pada ubi dapat hilang dan ditiriskan dengan 

menggunakan tirisan agar air yang terdapat pada ubi benar-benar kering. 

Kemudian ubi jalar ungu dikering anginkan pada suhu ruang selama 2 jam. 

Setelah permukaan ubi mengering lalu dipotong kecil-kecil dengan ukuran dadu 

0,3 cm. Potongan tersebut siap disimpan di dalam tempat tertutup. Dan diusahkan 

tidak terkena sinar matahari langsung. 

3.4.4  Proses Ekstraksi Ubi Jalar Ungu  

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi 

dengan membandingkan total antosianin yang didapat dari dua pelarut (air suling 

dan etanol). Ekstraksi setiap percobaan adalah 50 g dimasukkan ke dalam blender, 

kemudian ditambahkan 500 ml larutan pengekstrak (pelarut + asam tartarat 1%, 

4:1 atau 400 ml pelarut ditambahkan dengan 100 ml asam tartarat 1%), lalu 

campuran diblender hingga halus. Setelah itu, campuran ubi dengan larutan 

pengekstrak disaring dengan penyaring 100 mesh.  

Filtrat yang diperoleh disimpan ditempat gelap, kemudian supernatannya 

dimaserasi dengan larutan pengekstrak menggunakan stirer. Setelah larutan 
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pengekstrak pekat, maserasi dihentikan dan supernatannya disaring. Filtrat yang 

diperoleh dicampurkan dengan filtrat pertama. Maserasi diulang sebanyak 3 kali. 

Maserat yang dihasilkan kemudian dipekatkan dengan cara menguapkan 

pelarutnya menggunakan vaccum rotary evaporator dengan tekanan rendah pada 

suhu 70
o
C hingga diperoleh ekstrak kental yang siap dianalisis. 

 

3.5. Peubah Pengamatan 

3.5.1 Rendemen Ekstrak Kasar Pigmen Antosianin (AOAC, 1990) 

Rendemen ekstrak pigmen antosianin merupakan perbandingan antara 

berat ekstrak pekat dengan berat awal. Rendemen ditandai dengan hasil akhir dari 

serangkaian proses pengolahan. Rendemen dapat dihitung dengan pembagian 

antara berat ekstrak pekat dibagi dengan berat awal dikalikan 100%. 

          
                   

                                 
 x100% 

 

3.5.2 Total Antosianin (Giusti dan Worlstad, 2001) 

Penentuan total antosianin dengan metode pH differensial dilakukan pada 

metode perbedaan pH yaitu pH 1,0 dan pH 4,5. Pada pH 1,0 antosianin berbentuk 

senyawa berwarna oxonium dan pada pH 4,5 berbentuk karbinol tak berwarna. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat alikuot larutan antosianin dalam air 

pH-nya 1,0 dan 4,5 untuk kemudian diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri.  

a. Pembuatan larutan buffer pH 1,0 dan pH 4,5 

Pembuatan larutan buffer pH 1,0 digunakan KCl sebanyak 1,86 g 

dicampur dengan 980 ml air suling (aquades) dan diatur pH-nya hingga mencapai 

1 dengan menggunakan HCl pekat. Selanjutnya larutan dipindahkan ke dalam 

labu ukur 1 L dan ditambahkan air suling sampai volume larutan 1L. Sedangkan 

untuk larutan buffer pH 4,5 digunakan CH3CO2NA3H2O sebanyak 54,43 g 

dicampur dengan 960 ml air suling. Kemudian pH diukur dan diatur dengan HCl 

pekat hingga diperoleh larutan dengan pH 4,5. Selanjutnya larutan dipindahkan ke 

dalam labu ukur 1 L dan diencerkan dengan air suling sampai volume 1 L. 
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b. Pengukuran dan perhitungan konsentrasi antosianin total 

1. Faktor pengenceran yang tepat untuk sampel harus ditentukan terlebih dahulu 

dengan cara melarutkan sampel dengan buffer KCl pH 1 hingga diperoleh 

absorbansi kurang dari 1,2 pada panjang gelombang 280 nm.  

2. Selanjutnya diukur absorbansi air suling pada panjang gelombang yang akan 

digunakan (280 dan 700 nm) untuk mencari titik nol. Panjang gelombang 280 

nm adalah panjang gelombang maksimum sedangkan panjang gelombang 700 

nm untuk mengoreksi endapan yang masih terdapat pada sampel. Jika sampel 

benar-benar jernih maka absorbansi pada 700 nm adalah 0.  

3. Dua larutan sampel disiapkan, pada sampel pertama digunakan buffer KCl 

dengan pH 1 dan untuk sampel kedua digunakan buffer Na-asetat dengan pH 

4,5. Masing-masing sampel dilarutkan dengan larutan buffer berdasarkan DF 

(dilutionfactor/faktor pengenceran) yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Sampel yang dilarutkan menggunakan buffer pH 1 dibiarkan selama 5 menit 

sebelum diukur, sedangkan untuk sampel yang dilarutkan dengan buffer pH 

4,5 siap diukur setelah dibiarkan bercampur selama 5 menit.  

4. Absorbansi dari setiap larutan pada panjang gelombang 280 dan 700 nm 

diukur dengan buffer pH 1 dan buffer pH 4,5 sebagai blankonya.  

5. Absorbansi dari sampel yang telah dilarutkan (A) ditentukan dengan rumus : 

A = (A280 – A700)pH 1,0 – (A280 – A700)pH 4,5 

 

Kandungan pigmen antosianin pada sampel dihitung dengan rumus : 

 

Keterangan : 

ε  = Absorbtivitas molar Sianidin-3- glukosida = 26900 L/(mol.cm) 

L  = Lebar kuvet = 1 cm 

MW = Berat molekul Sianidin-3- glukosida = 449,2 g/mol 

DF  = Faktor pengenceran 

V  = Volume akhir atau volume ekstrak pigmen (L) 

Wt  = Berat bahan awal (g) 
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3.5.3 Intensitas Warna (Johansyah et al., 2014) 

Larutan buffer asam sitrat – dibasic sodium phosphate pH 3 disiapkan 

sebanyak 200 ml dengan cara : 159 ml larutan asam sitrat 2,1 % dicampurkan 

dengan 41 ml larutan dibasic sodium phosphate 0,16 %. Kemudian pH diatur 

hingga pH 3 dengan menggunakan larutan asam sitrat atau larutan dibasic sodium 

phosphate. Kemudian Panjang gelombang maksimum dari larutan diukur dengan 

cara sejumlah 20 mg sampel ditimbang, kemudian diencerkan dalam labu ukur 25 

ml menggunakan larutan buffer asam sitrat - dibasic sodium phosphate pH 3.  

Kemudian diukur absorbansinya sehingga absorbansi yang terukur sebesar 

0,1 – 0,5. Sampel lainnya kemudian diukur absorbansinya (A) pada kuvet dengan 

tebal 1 cm menggunakan larutan buffer asam sitrat - dibasic sodium phosphate pH 

3. Panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan pada langkah 2 sehingga 

absorbansi yang terukur sebesar 0,1 – 0,5. Larutan buffer asam sitrat - dibasic 

sodium phosphate pH 3 digunakan sebagai blankonya. Penentuan intensitas warna 

diukur dengan rumus : 

Intensitas warna  
      

            
 

3.5.4 Uji stabilitas ekstrak terhadap pH (Rifkowati, 2016) 

Uji stabilitas warna antosianin terhadap pengaruh pH dilakukan dengan 

mengambil 5 ml ekstrak, dan dilarutkan ke dalam 1.000 ml air suling (konsentrasi 

500 ppm), kemudian larutan diukur pHnya. Ditakar 100 ml larutan ekstrak ke 

dalam masing-masing beaker glass 100 ml, dan ditetesi NaOH 10% untuk 

menurunkan atau menaikkan pH sehingga terbentuk larutan dengan pH 3, 4, 5, 6, 

7, 8 dan 9. Setiap perlakuan diukur warnanya pada spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 280 nm. 

 

3.5.5 Uji Stabilitas Ekstrak terhadap Kadar Gula (Rifkowati, 2016) 

Pengujian stabilitas warna terhadap pengaruh kadar gula dilakukan dengan 

mengambil 5 ml ekstrak dan membuat larutan gula (sukrosa) dengan konsentrasi 

10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dalam 100 ml air suling. Kemudian melarutkan 

ekstrak ke dalam masing-masing larutan gula (konsentrasi 500 ppm). Setiap 

perlakuan diukur warnanya pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 

280 nm. 
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3.5.6 Uji Stabilitas Ekstrak terhadap Suhu (Rifkowati, 2016) 

5 ml ekstrak hasil maserasi total antosianin tertinggi diencerkan dalam air 

suling dalam labu ukur 250 ml hingga tanda batas. Hasil pengenceran diambil 

masing-masing 10 ml dan dimasukkan dalam tabung reaksi, lalu ditutup dengan 

plastik kaca. Proses pemanasan dilakukan dengan waterbath pada suhu kontrol, 

20
o
C, 40

o
C, 60

o
C dan 80

o
C dengan waktu pemanasan selama 30 menit dan 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, dilakukan pengukuran 

absorbansi antosianin dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

optimal dan 700 nm dengan cara berikut, diambil masing-masing 1 ml sampel 

yang telah dipanaskan dan diencerkan menggunakan larutan buffer pH 1 dan pH 

4,5. 

 

3.6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sidik 

ragam (ASIRA) untuk mengetahui berpengaruh nyata atau tidak terhadap 

perlakuan dan data disajikan dalam bentuk tabel. Jika perlakuan berpengaruh 

nyata atau sangat nyata maka dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) taraf 5% (Steel and Torrie, 1991). Tabel analisis Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2. Analisis sidik ragam rancangan acak lengkap. 

SK DB JK KT F hitung 
F table 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG   

Galat t(r-1) JKG KTG    

Total tr-1 JKT     

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK)  = Y…²/tr 

JKT   =  ∑ Yij
2
 – FK 

JKP  =  (∑ Yi.
2
/ r) – FK 

JKG  =  JKT – JKP 

KTP  =  JKP / dbP 

KTG  =  JKG / dbG 

F Hitung  =  KTP / KTG 

 


