
II. MATERI DAN METODE 

 

2.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pasca Panen 

(TPP) dan di Laboratorium Patologi Entomologi dan Mikrobiologi (PEM) Fakultas 

Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta 

di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian (THP) Universitas Riau. Waktu 

pelaksanaan penelitian dari Bulan November 2016 sampai dengan Januari 2017. 

2.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam proses penelitian adalah daun suji varietas 

minor, aquades, alkohol, metanol, aseton, kloroform, asam asetat, dan asam klorida. 

Alat yang digunakan yaitu blender, oven, botol, pisau cutter, gunting, kertas 

label, pipet tetes, gelas beker, tabung reaksi, gelas ukur, gelas kimia, spatula, 

corong, timbangan analitik, alat tulis, kamera dan kertas saring. 

2.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

atas 7 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan bahan pengekstrak sebagai berikut :  

P0 : Aquades 
P1 : Aseton 
P2 : Asam asetat 
P3 : Asam klorida 
P4 : Alkohol 
P5 : Metanol 
P6 : Kloroform 

 

2.4. Teknis Pelaksanaan Penelitian 

Daun suji berasal dari satu daerah di Jalan Dagang, Sukajadi, Pekanbaru. 

Daun yang digunakan adalah daun tua (berwarna hijau tua), yaitu helaian ke-6 

hingga 8 dari pucuk daun (Prangdimurti, 2008). Cara memetik daun suji disortasi 

berdasarkan berat, panjang dan lebar. Daun suji dicuci menggunakan air sumur 

yang dialirkan. Daun dicacah secara manual dengan menggunakan pisau cutter 

dengan ukuran ± 1-2 cm. Penimbangan daun suji dengan berat 100 g setiap 

perlakuan. Daun suji dimasukkan kedalam wadah gelap kemudian ditambahkan 
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dengan bahan pengekstrak (aquades, alkohol, aseton, metanol, asam asetat, asam 

klorida, dan kloroform). Kemudian dilakukan proses maserasi. Proses maserasi 

dilakukan di dalam wadah berwarna gelap yang ditutup rapat selama 1 x 24 jam 

sambil sesekali diaduk per 2 jam. Maserat yang didapat disaring dengan kertas 

saring. Setelah itu dilakukan pengamatan dengan 6 peubah. 

 

2.5. Peubah Pengamatan 

Peubah yang diamati terdiri atas mutu fisik dan kimia. 

3.5.1. Peubah fisik meliputi : 

3.5.1.1. Warna (Hutajulu, 2008) 

Pengukuran warna menggunakan spektrofotometer Uv-Vis. Pengukuran 

warna yang dibutuhkan oleh spektrofotometer yaitu dalam bentuk cair dan panjang 

gelombang spektrofotometer 663 nM dan 645 nM. Metode pengukuran dilakukan 

dengan cara hasil ekstraksi diambil perlahan dengan pipet tetes lalu dimasukkan 

kedalam kuvet kemudian akan mendapatkan hasilnya. 

3.5.1.2. pH  (Shim & Lim, 2009) 

Sampel dihaluskan dan ditimbang sebanyak 1 g kemudian campur dengan 

aquades sehingga volume larutan menjadi 10 ml, pH meter di setarakan pada pH 7 

dengan cara mencelupkan reseptor pH meter pada aquades hingga muncul pada 

layar digital angka 7 yang menunjukan pH netral. Katuda pH meter dicelupkan pada 

larutan sampel, angka yang muncul pada layar digital pH meter merupakan pH 

larutan tersebut. 

 

3.5.2.  Peubah kimia meliputi: 

3.5.2.1. Kadar Air (Sudarmadji et al., 1988) 

Pertama, cawan bersih kosong dikeringkan dalam oven bersuhu kurang 

lebih 105oC selama satu jam. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 

kurang lebih 15 menit dan ditimbang beratnya. Sampel sebanyak 2 g dengan 

dimasukkan ke cawan yang telah diketahui beratnya dan diovenkan pada suhu 

105oC selama 3 jam. Selanjutnya bahan didinginkan dalam desikator, lalu bahan 

tersebut ditimbang. Bahan kemudian dipanaskan kembali dalam oven selama            

30 menit, kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Perlakuan diulang 
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3 kali hingga diperoleh berat konstan. Kadar air (KA) dihitung menggunakan 

rumus: 

 

% Kadar Air = (𝑎𝑎+𝑏𝑏)−𝑐𝑐
𝑏𝑏

 x 100 % 

 

Keterangan :  

a: berat cawan kosong 
b: berat sampel 
c: berat akhir (berat setelah dioven) 
 

3.5.2.2. Rendemen (Yuwono & Susanto, 1998) 

Rendemen adalah perbandingan jumlah kuantitas ekstraksi yang dihasilkan. 

Berat akhir ekstrak hasil ekstraksi yang telah ditimbang dalam wadah yang telah 

diketahui beratnya kemudian dibandingkan dengan berat awal. 

 

% Rendemen = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 x 100% 

 

3.5.2.3. Kelarutan (AOAC, 2012) 

Pertama 1 g bubuk dilarutkan dalam 20 ml aquades dan dimasukkan ke 

dalam kuvet. Selanjutnya dilakukan pemanasan hingga suhu 60°C selama 30 menit 

dan dilakukan pengocokan setiap 5 menit. Setelah pemanasan, kuvet yang berisi 

pewarna dan aquades dimasukkan ke dalam centrifuge dengan kecepatan 3000 rpm 

selama 20 menit, untuk memisahkan supernatant dan pasta yang terbentuk. 

Selanjutnya larutan pewarna dioven sampai kering dengan menggunakan oven pada 

suhu 105°C. Kemudian, larutan yang telah kering ditimbang beratnya  (dalam g) 

untuk dihitung kelarutannya, dengan persamaan : 

 

% Solubility  = 
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙−𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎
 x 100 % 

3.5.2.4. Analisis Total Klorofil (Gross, 1991)  
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Kadar klorofil dalam ekstrak dihitung dengan mengikuti prinsip Gross 

(1991). Sejumlah ekstrak (1.5 ml) dicampur dengan 8,5 ml aseton 99,5%, kemudian 

dibiarkan selama 1 malam dalam refrigerator. Selanjutnya campuran disentrifuse 

3000 rpm selama 10 menit. Untuk menganalisis kadar total klorofil, supernatan 

yang diperoleh diukur absorbansinya pada 645 dan 663 nM atau pada 652 nM. 

Perhitungan kadar klorofil dilakukan menggunakan rumus berikut : 

 

Kadar klorofil (mg/L) = 20.2 A 645.0 nm + 8.02 A 663.0 nm 

 

3.6. Analisis Data 

Data hasil pengamatan diolah sesuai Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan model matematis menurut Steel & Torrie (1995), yaitu : 

 

Yij = µ + ti + €ij 

Keterangan : 

Yij : Pengamatan  pada perlakuan ke i dan ulangan ke j  
µ : Rataan umum hasil  
ti : Pengaruh perlakuan ke-i 
€ij : Pengaruh acak pada perlakuan ke i dan ulangan ke j  
i : 1,2,3,4,5 
j : 1,2,3,4,5 
 

Tabel 3.5. Analisis Sidik Ragam  

Sumber DB JK KT F hit F tabel 
0,05% 0,01% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG - - 
Galat t (r-1) JKG KTG - - - 
Total tr-1 JKT  - - - - 

 

 

 

 

Keterangan : 
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Faktor korelasi (FK)   = (Y… )2

𝑟𝑟𝑟𝑟  

Jumlah kuadrat total (JKT)  = �Y𝑖𝑖𝑖𝑖2 −𝐹𝐹𝐹𝐹 

Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) = � y2

𝑟𝑟 − 𝐹𝐹𝐹𝐹 
Jumlah Kuadrat Galat (JKG)  = JKT – JKP 
F hitung    = KTP/KTG 
 
 

 Bila hasil analisis sidik ragam terdapat perbedaan yang nyata dilakukan uji 

lanjut dengan menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) taraf 5%. 
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