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III. MATERI DAN METODE 

3.1.  Waktu dan Tempat 

Penelitian telah dilaksanakan pada Bulan Desember sampai dengan Januari 

2017 di Laboratorium Teknologi Pasca Panen dan Laboratorium Panthologi, 

Etimologi dan Mikrobiologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

3.2.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan antara lain jambu biji merah segar yang diperoleh 

dari perkebunan kelompok tani “Tani Jaya”, Desa Minas Barat, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau. Kematangan  jambu dipilih pada indeks 3 dengan bobot buah          

± 200-300 g dan bebas dari cedera, pati sagu alami, gliserol/gliserin, penolpthalein 

(PP) 1%, NaOH 0,1 N, amilum, Iodin,  akuades. 

Alat-alat yang digunakan yaitu timbangan analitik, gelas piala 1 L, magnetic 

stirrer, beaker glass, kipas angin, ember, box styrofoam, refraktometer, oven, hot 

plate, cawan porselen, alu dan lumpang, termometer, gelas ukur, pipet tetes, 

statip, buret, pipet volume, labu ukur, dan erlenmeyer. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktorial terdiri atas 2 faktor. Faktor pertama konsentrasi gliserol 

terdiri atas 4 taraf yaitu 0% (kontrol), 10%, 20%, dan 30% (v/b pati). Faktor 

kedua lama penyimpanan buah dengan 5 taraf yaitu hari ke 0, 3, 6, 9, 12. Masing-

masing dengan 3 kali ulangan, sehingga terdapat 60 unit percobaan, setiap 

ulangan menggunakan 2 buah jambu biji. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan K1 K2 K3 K4 

H1 K1H1 K2H1 K3H1 K4H1 

H2 K1H2 K2H2 K3H2 K4H2 

H3 K1H3 K2H3 K3H3 K4H3 

H4 K1H4 K2H4 K3H4 K4H4 

H5 K1H5 K2H5 K3H5 K5H5 
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Keterangan:  

K1 = 0 %  Gliserol (Kontrol)                

K2 = 10 % Gliserol 

K3 = 20 % Gliserol 

K4 = 30 % Gliserol 

H1 = Hari ke 0 

H2 = Hari ke 3 

H3 = Hari ke 6 

H4 = Hari ke 9 

H5 = Hari ke 12  

 

Model matematik analisis ragam RAL faktorial (Steel & Torrie, 1992) 

adalah sebagai berikut : 

Yijk= µ+ αi + βj + (αβ)ij + €ijk 

Keterangan : 

Yijk : Nilai pengamatan pada faktor A taraf ke-i, faktor B taraf ke-j dan ulangan 

ke-k 

µ : rataan umum 

αi : pengaruh utama faktor K taraf ke-i 

βj : pengaruh utama faktor H taraf ke-j 

(αβ)ij : pengaruh interaksi dari faktor K taraf ke-i dan faktor H taraf ke-j 

€ijk : pengaruh galat dari faktor K taraf ke-i, faktor H taraf ke-j dan ulangan ke-k 

i : taraf 1, 2, 3, 4. 

j : taraf 1, 2, 3, 4, 5. 

k : taraf 1, 2, 3. 

 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.   Pengayakan pati sagu 

 Hasil endapan pati sagu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50
o
C 

selama 8 jam. Pati kemudian diayak dengan ayakan 60 mesh, sehingga didapatkan 

butiran pati sagu halus dengan ukuran yang sama. 

 

3.4.2.  Pembuatan Larutan Edible Coating 

  Langkah pembuatan larutan edible coating berdasarkan modifikasi metode 

Miskiyah (2011). Proses pembuatannya yaitu 30 g pati sagu dimasukan ke dalam 

beaker glass 1000 ml dan dicampur dengan  500 ml akuades kemudian diaduk 

dengan menggunakan magnetic stirer dengan hot plate skala 8 sampai homogen 
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selama ±10 menit. Selanjutnya suspensi pati dipanaskan diatas hot plate sambil 

diaduk hingga suhu ±65°C. Setelah itu ditambahkan konsentrasi gliserol sesuai 

dengan perlakuan sedikit demi sedikit lalu dipanaskan dan diaduk, konsentrasi 

gliserol yang digunakan merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Akili, et al (2012) yaitu 0%, 10%, 20% dan 30% (v/b pati). Setelah tercampur dan 

homogen, kemudian larutan dipanaskan sampai suspensi pati mengental (±75°C, 

±10 menit). Setelah itu larutan didinginkan hingga suhu -30
o
C sebelum 

diaplikasikan pada jambu biji merah. 

 

3.4.3. Proses Pelapisan Jambu Biji Merah  

Jambu biji merah terlebih dahulu disortasi (ukuran dan kematangan) lalu 

dicuci bersih, kemudian dilakukan pre-cooling dengan metode pencelupan dalam 

air dingin bersuhu 5-10
o
C selama 1 jam. Jambu biji merah kemudian ditiriskan 

dan dikeringkan lalu dilanjutkan ke proses pelapisan dengan edible coating 

melalui metode pencelupan yang dilakukan 2 kali agar merata. 

 

3.4.4. Penyimpanan Buah Jambu Biji Merah 

Jambu biji merah yang telah dilapis dikeringkan dengan bantuan kipas 

angin lalu diletakkan dalam wadah styrofoam setelah itu dilakukan penyimpanan. 

Penyimpanan dilakukan selama 12 hari pada suhu ruang (± 27
o
C). Pada hari ke 0, 

3, 6, 9, dan 12 dilakukan pengujian terhadap parameter kimia untuk mengetahui 

mutu jambu biji merah. 

 

3.5.   Parameter Pengamatan 

3.5.1.  Analisis Kadar Air (Akili, 2012) 

  Cawan porselin bersih dikeringkan dalam oven selama 3-5 jam pada suhu  

100-105 
o
C. Kemudian didinginkan dalam desikator selama kurang lebih 15 

menit. Sampel dimasukan sebanyak 2 g ke dalam cawan porselin yang telah 

diketahui beratnya. Cawan perselin yang berisi sampel dimasukan oven dengan 

suhu 100-105
o
C selama 30 menit. Selanjutnya bahan didinginkan pada desikator 

dan ditimbang. Perlakuan diulang hingga diperoleh berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut 0,2 mg). Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 
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Kadar  ir   
(   B )

  
         

 

Keterangan : 

 A : Berat awal sampel (g) 

 B : Berat sampel setelah dioven (g) 

 

3.5.2.  Pengukuran pH (Apriantono dkk., 1989) 

Pengujian pH adalah mengukur konsentrasi dan ion hidrogen di dalam 

suatu larutan atau pengukuran derajat keasaman atau kebasaan dari suatu bahan. 

Sampel ditimbang sebanyak 10 g kemudian dihaluskan dengan menggunakan 

mortal, lalu ditambahkan aquades  sebanyak 100 ml. pH meter disetarakan pada 

pH 7 dengan cara mencelupkan reseptor pH meter  pada aquades hingga muncul 

pada layer digital angka 7 yang menunjukan pH netral. Reseptor pH meter 

dicelupkan pada larutan sampel, dan didiamkan selama 5 menit hingga pada 

monitor pH meter tertera angka yang stabil dan menunjukkan pH sampel, angka 

yang muncul pada layar digital pH meter merupakan pH larutan tersebut. 

 

3.5.3.  Total Padatan Terlarut  (TPT) (Waluyono, 2006) 

   Total padatan terlarut diukur dengan menghancurkan daging jambu biji 

merah, kemudian disaring menggunakan kain kasa. Sari buah yang telah diperoleh 

diteteskan pada lensa refraktometer. Kadar PTT dapat dilihat pada alat (Brix). 

Sebelum dan sesudah digunakan lensa refraktometer dibersihkan dengan akuades. 

 

3.5.4.  Analisis Kadar Vitamin C (Aina, 2011) 

   Sebanyak 20 g sampel dimasukan ke dalam labu takar 200 ml dan 

ditambah  akuades sampai tanda tera lalu disaring. Filtrat hasil saringan lalu 

diambil sebanyak 25 ml lalu ditambahkan indikator amilum sebanyak tiga tetes 

kemudian dititrasi dengan Iodin 0.1 N. Apabila sudah terbentuk warna biru yang 

stabil maka titrasi dapat dihentikan. 

 

Vitamin   mg    g   
ml       ,  

Bobot contoh (g)
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Keterangan : 

 I2 : Larutan iodin yang digunakan untuk titrasi 

 0,88 : Faktor konversi dari masa molekul ke bobot 

 

3.5.5.  Analisis Total Asam Tertitrasi (Sudarmadji, 1997) 

  Totall asam tertitrasi diukur dengan menggunakan bahan hancuran yang 

diambil sebanyak 20 g dan dimasukan ke dalam labu takar 200 ml dan ditambah 

aquades sampai tanda tera lalu disaring. Fitrat hasil saringan lalu diambil 

sebanyak 25 ml (fp = 200/25) dan kemudian diberi indikator phenolphthalaein 

(PP) sebanyak tiga tetes kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0.1 N sampai 

terbentuk warna merah muda yang stabil. 

 

Total  sam Tertitrasi ( )   
ml  a          fp     

Mg contoh
         

 

Keterangan : 

 Ml NaOH : Lartan NaOH yang digunakan untuk titrasi 

 N  : Normalitas larutan NaOH 0,1 N 

 Fp  : Faktor pengenceran (100/25) 

 64  : Bobot ekivalen asam organik dominan dalam sampel 

 

 

3.6.  Analisis data 

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara statistik 

dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Faktorial dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam 

Sumber 
Db JK KT 

F Hitung F Tabel 

Keragaman 
 

0,05 0,01 

K k – 1 JKK KTK KTK/KTG  -  - 

H h – 1 JKH KTH KTH/KTG  -  - 

KH (k - 1)(h - 1) JKKH KTKH KTKH/KTG  -  - 

G kh(r - 1) JKG KTG -  -  - 

Total khr – 1 JKT - - - - 
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Keterangan: 

Faktor koreksi (FK)            =  (∑Y...)
2
 

                                 k.h.r 

Jumlah kuadrat total (JKT)          = (∑Yij..
2 
)– FK 

 

Jumlah kuadrat perlakuan (JKP)         = ∑Pij..
2  
– FK 

                      r 

Jumlah kuadrat faktor K (JKK)          = ∑Yi
2 
 – FK 

                                     b.r 

Jumlah kuadrat faktor H (JKH)         = ∑Yj
2
 – FK 

                                    a.r 

Jumlah kuadrat faktor KH (JKKH)         =JKP- JKK - JKH   

                                  

Kuadrat tengah faktor K (KTK)         =   JKK 

                                        k – 1 

Kuadrat tengah faktor H (KTH)         =   JKH 

                                       k – 1 

Kuadrat tengah interaksi faktor K dan H (KTKH) =       JKKH 

                               (k - 1) (k - 1) 

Kuadrat tengah galat (KTG)           =    JKG 

           k.h (r-1) 

 

Bila hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata dilakukan uji lanjut  

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Steel & Torrie, 1992). 

UJD (KH)   R α (ρ, db galat)   √
KT 

Ulangan
 

UJD (K)   R α (ρ, db galat)   √
   

         
 

UJD (H)   R α (ρ, db galat)   √
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Keterangan : 

α   = Taraf uji nyata 

ρ   = Banyaknya perlakuan 

R   = Nilai dari tabel uji jarak Duncan (UJD) 

KTG = Kuadrat tengah galat 

K = Faktor k 

H = Faktor h 

KH = Interaksi faktor k dan h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


