
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Dalam melakukan sebuah penelitian ini dilakukan untuk mencari sebuah 

alternatif baru dalam proses pengolahan batang pisang yang tidak dimanfaatkan 

oleh petani untuk memperoleh sebuah hasil rancangan produk yang memiliki nilai 

tambah yang berguna bagi pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimen dengan model rancangan acak lengkap yang dilakukan 

di Laboratorium kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau. Adapun tahapan dalam melakukan penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

1. Pembuatan sabun cair cuci piring dengan menggunakan batang pisang 

kepok. 

2. Penambahan zat Sodium Lauril Sulfat (Texapon) dan Alkil Benzen 

Sulfonat dalam pembuatan sabun cair cuci piring sebagai bahan utama 

pembuatan sabun cair cuci piring. 

3. Pembuatan sabun cair cuci piring untuk perancangan produk ramah 

lingkungan dengan cara ekstraksi. 

 

 Pembuatan sabun cair cuci piring ini bertujuan untuk menganalisa prospek 

pasar di kalangan  petani dan juga sebagai produk alternative yang tidak merusak 

lingkungan dalam sektor industri pertanian, serta untuk mengurangi zat kimia 

yang terdapat dalam sabun cair cuci piring yang sudah ada. Penambahan bahan 

batang pisang dalam sabun cair cuci piring ini berfungsi sebagai anti bakteri yang 

dapat diharapkan jadi solusi dalam mengatasi bakteri yang ada pada peralatan 

makan. tujuan ekstraksi batang pisang dalam proses pembuatan sabun cair cuci 

piring adalah untuk mengeluarkan zat yang diinginkan dari batang pisang dan 

memisahkan zat yang tidak diinginkan dari batang pisang  tersebut.  
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3.1 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam proses penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel berikut:  

Tabel 3.1 Bahan yang digunakan dalam penelitian dan fungsinya 

No. Bahan/Sampel Penelitian Fungsi 

1. Batang Pisang Sebagai anti bakteri sabun cair cuci piring 

2.  Sodium Lauril Sulfat 

(Texapon) 

Sebagai pembuat busa dan pengangkat 

kotoran 

3. Garam Dapur (NaCl) Sebagai pengental untuk pembuatan sabun 

cair cuci piring 

4. Alkil Benzen Sulfonat 

(ABS) 

Sebagai pembuat busa dan pengangkat 

lemak 

5. Daun Pandan Sebagai Pewarna sabun cair cuci piring 

6. Etanol Sebagai Bahan campuran mengekstrak 

batang pisang 

7. Pewangi  Sebagai aroma sabun cair cuci piring 

8. Air Sebagai pelarut pada saat pencampuran 

bahan 

 

Tabel 3.2 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian dan fungsinya 

No. Alat-alat Penelitian Fungsi 

 1. Baskom Tempat proses pencampuran semua bahan 

2. Pisau Alat pemotong batang pisang menjadi 

ukuran kecil. 

3. Timbangan Untuk mengukur banyaknya massa sampel 

yang digunakan. 

4. Saringan Untuk penyaringan campuran etanol dan 

potongan batang pisang 

5. Blender Untuk menghaluskan daun pandan 

6. Botol  Tempat ekstrak batang pisang 

7. Sendok kayu Alat pengaduk pada proses pencampuran 

8. Tabung ukur Alat untuk mengukur sampel 

9. Rotary Evaporator Alat untuk mengekstrak batang pisang 
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3.2 Metodologi Rancangan Penelitian 

Pada Gambar 3.1 diperlihatkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian eksperimen dimana alurnya seperti pada bagan ini adalah sebagai 

berikut 

Mulai

Ide Penelitian

Persiapan Bahan (Sampel)

 - Batang Pisang

 - Sodium Lauril Sulfat 

 - Garam Dapur (NaCl)

 - Alkil Benzen Sulfonat

 - Etanol

 - Daun Pandan

 - Pewangi

 - Air

Rancangan Pengolahan Sampel

Pembuatan Sabun Cair Cuci Piring 

Alat dan Bahan Penelitian

Selesai

Perumusan Masalah

Proses 

Pemotongan

Proses 

Ekstraksi

Proses Pencampuran 

Bahan

Proses

Pengendapan

Analisa Data

Pengujian Karateristik

1. Uji Stabilitas Tinggi Busa Rancangan Acak Lengkap

2. Uji pH

3. Uji Aktifitas Anti Bakteri Rancangan Acak Lengkap

Analisis Biaya Produksi

Analisis Break Even 

Point

 
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.3 Ide Penelitian 

Perluasan pengetahuan para peneliti yang diperoleh dari sumber atau 

publikasi maupun dari pemikiran untuk memperbaiki suatu keadaan yang semula 

tidak menghasilkan apa – apa sampai bernilai guna. Dalam penelitian ini ide 

peneliti memanfaatkan limbah batang pisang ini timbul ketika dilakukan oleh para 

peneliti tersebut, karena akan sangat berdampak untuk membuka wawasan dan 

pikiran melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk diteliti, juga akan 

erat kaitanya kepada kegiatan yang akan diteliti oleh peneliti tersebut, sehingga 

diperoleh sebuah ide untuk melakukan penelitian. Melihat banyaknya limbah 

batang pisang yang ada dilingkungan pertanian maupun masyarakat yang tidak 

dimanfaatkan, tetapi hanya dibiarakn tumbuh dan dibuang tanpa dipelihara. 

Perawatan pada tanaman pisang ini dilakukan sampai tanaman pisang ini berbuah 

setelah itu batangnya akan dibuang dan dibiarkan hidup tanpa dirawat. Limbah 

batang pisang ini sulit terbakar, karena memiliki kandungan air yang sangat 

banyak.  

Hal ini menimbulkan suatu pemikiran untuk mencari solusi yang dapat 

dilakukan dengan latar belakang menghindari pencemaran tanah pertanian pada 

saat ini, maka timbulah ide untuk merancang sabun cair cuci piring dengan 

menggunakan limbah batang pisang.  

 

3.4 Persiapan Bahan Dasar atau Sampel 

Bahan atau sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Batang Pisang Kepok, Sodium Lauril Sulfat (Texapon), Garam Dapur (NaCl), 

Alkil Benzen Sulfonat, Etanol, pewangi dan Daun Pandan. Tanaman Pisang yang 

digunakan sebagai bahan pembuatan sabun cair adalah batangnya, yang 

digunakan nanti adalah hasil ekstraksi dari batang pisang tersebut. Peneliti 

mengambil bahan dasar dari perkebunan masyarakat di Danau Bingkuang Kampar 

dan tidak menutup kemungkinan masih banyak tempat lain yang terdapat batang 

pisang. 
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3.5 Rancangan  Pengolahan Sampel 

1. Proses Pemotongan 

Limbah batang pisang  yang tidak digunakan setelah panen diambil 

sebanyak 5 kg. Kemudian batang pisang dipotong menjadi bagian kecil-

kecil dengan menggunakan pisau, setelah itu bagian batang pisang yang 

sudang dipotong dikeringkan selama 3 hari untuk mengurangi kadar air 

yang terdapat pada batang pisang. 

2. Proses Ekstraksi 

Setelah proses pengeringan batang pisang selesai, kemudian batang pisang 

di rendam didalam sebuah wadah menggunakan etanol hingga 1 cm diatas 

permukaan sampel. Perendaman di lakukan selama 3 x 24 jam sambil 

sesekali diaduk setiap hari.  Kemudian hasil perendaman disaring dan 

dievaporasikan dengan rotary evaporator dan dilakukan penguapan dengan 

pemanasan dibawah 60° C agar pelarut hilang dan diperoleh ekstrak yang 

kental. 

3. Proses Pencampuran Bahan 

Setelah proses ekstraksi batang pisang selesai, kemudian proses 

pencampuran bahan dimana Sodium Lauril Sulfat dan Alkil Benzen 

Sulfonat diaduk hingga merata, setelah itu dicampur dengan garam dapur 

(NaCl) dan perasan daun pandan kemudian diaduk hingga merata serta 

ditambahkan pewangin sebagai aroma sabun. Kemudian pencampuran 

ekstrak batang pisang terhadang masing-masing sampel. Adapun 

perlakuan pada penelitian ini adalah sampel A dengan tidak ada 

penambahan ekstrak batang pisang, sampel B dengan penambahan ekstrak 

batang pisang sebanyak 5 %, sampel C sebanyak 10 % dan sampel D 

sebanyak 15 %. 

4. Proses Pengendapan 

Setelah semua bahan tercampur dengan rata, kemudian di diamkan selama 

1 hari agar larutan menjadi bening dan siap untuk digunakan. 
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3.6 Pengujian Karakteristik 

1. Uji Stabilitas Tinggi Busa 

Busa adalah suatu struktur yang relatif stabil yang terdiri dari kantong-

kantong udara terbungkus dalam lapisan tipis, gas dalam cairan yang di 

stabilkan oleh suatu zat pembusa. Larutan-larutan yang mengandung 

bahan-bahan aktif menghasilkan busa yang stabil bila dicampur dengan air. 

Berdasarkan standar SNI, syarat tinggi busa dari sabun cair yaitu 1,3-22 

cm, pengujian tinggi busa menggunakan tabung berskala. 

2. Uji Ph 

Uji Ph (derajat keasaman) merupakan salah satu syarat mutu sabun cair. 

Hal tersebut karena sabun cair kontak lansung dengan kulit dan dapat 

menimbulkan masalah apabila Ph nya tidak sesuai dengan Ph kulit. Ph 

normal kulit yaitu antara 4,5-7. 

3. Uji Aktifitas Anti Bakteri 

Anti bakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan 

mematikan bakteri yang dapat menyebabkan bahaya karena kemampuan 

meninfeksi dan menimbulkan penyakit serta merusak bahan pangan. Anti 

bakteri termasuk kedalam anti mikroba yang digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri. Kekuatan daya anti bakteri berdasarkan 

diameter zona hambat yang terbentuk terhadap bakteri. Diameter zona 

hambat 5 mm atau kurang dikategorikan lemah, zona hambat 5-10 mm 

dikategorikan sedang, zona hambat 10-20 mm dikategorikan kuat dan zona 

hambat 20 mm atau lebih di kategorikan sangat kuat. 

 

3.7 Analisis Biaya Produksi 

Biaya produksi bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang 

dibutuhkan untuk pembuatan sabun cair cuci piring, biaya dalam analisis ini 

meliputi semua kegiatan (input), termaksuk dana yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk (Output)dalam kurun waktu tertentu. input tersebut 

terdiri atas biaya bahan lansung, biaya tenaga kerja lansung dan biaya overhead 

pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. 
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3.8 Analisis Break Even Point 

Break Even point atau titik impas merupakan suatu keadaan yang dialami 

oleh perusahaan dimana tidak mendapatkan penghasilan setelah perusahaan 

tersebut mengeluarkan biaya-biaya yang digunkan untuk memenuhi kegiatan 

produksi, dengan kata lain jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total 

biaya. 

 

3.9 Analisis Data 

Berdasarkan data yang telah diolah, langkah berikutnya adalah membahas 

hasil dari pengolahan data dan menganalisa secara mendalam dari hasil 

pengolahan data statistik. Analisis bertujuan untuk menyusun data dalam cara 

yang bermakna sehingga dapat dipahami. Dalam penelitian ini, analisa dilakukan 

terhadap data yang telah diolah sehingga didapat kesimpulan penelitian diinginkan. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Setelah hasil pembahasan dibuat, langkah berikutnya adalah membuat 

kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. Kesimpulan tersebut akan menjadi 

hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga akan diberikan saran 

atas kesimpulan yang didapat agar untuk ke depannya masalah tersebut dapat 

berguna bagi pertanian dan peneliti. Dalam kesimpulan, nantinya akan dipaparkan 

rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab tujuan penelitian 

tersbut. Masukan untuk memberikan nasehat agar membuat sesuatu dari buruk 

menjadi yang lebih baik.  

 


