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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1.   Tempat dan Waktu 

          Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan 

Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Penelitian telah dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai 

dengan Desember  2016.  

 

3.2.  Bahan dan Alat 

         Bahan yang digunakan adalah pisang tanduk dengan tingkat kematangan 

fisiologis 5 yang diambil dari Jl. Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan 

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, aquades, kalsium klorida, iodin 

dan amilum. 

           Alat yang digunakan adalah refractofometer, pH meter, corong, desikator, 

mortar, cawan, Munsell color chart, buret, gelas ukur, gelas kimia, pipet tetes, 

Erlenmeyer, labu ukur, oven dan timbangan analitik. 

 

3.3.    Metode Penelitian 

          Penelitian mengunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial 

yang terdiri atas 2 faktor.  

Faktor pertama Konsentrasi CaCl2 (K), yang terdiri atas : 

 K0 = 0%  

K1 = 2% 

K2 = 4% 

K3 = 6% 

Faktor kedua Lama Penyimpanan (H), yang terdiri atas : 

 H0 =  0 Hari 

H1 =   3 Hari 

H2 =   6 Hari 

H3 =   9 Hari 

H4 = 12 Hari 

H5 = 15 Hari 
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         Sehingga didapat 4 x 6 = 24 kombinasi perlakukan. Setiap kombinasi 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan, sehingga didapat 3 x 24 = 72 unit 

percobaan. Setiap unit percobaan terdiri atas 1 pisang tanduk sehingga berjumlah 

90 pisang tanduk. Tabel kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan  

Perlakuan H0 H1 H2 H3 H4 H5 

K0 K0H0 K0H1 K0H2 K0H3 K0H4 K0H5 

K1 K1H0 K1H1 K1H2 K1H3 K1H4 K1H5 

K2 K2H0 K2H1  K2H2 K2H3 K2H4 K2H5 

K3 K3H0 K3H1 K3H2 K3H3 K3H4 K3H5 

 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistika dengan uji ANOVA. 

Model Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial menurut Steel & Torrie (1991), 

yaitu: 

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Keterangan : 

 

 Yijk  = Pengamatan pada faktor K taraf ke-i, faktor H taraf ke-j dan     

ulangan ke-K 

            μ      = Rataan umum  

αi       = Pengaruh faktor K taraf ke-i  

 βi       = Pengaruh faktor H taraf ke-j  

 (αβ)ij  = Pengaruh interaksi faktor K taraf ke-i dan faktor H taraf ke-j  

                 Εijk     = Pengaruh acak/galat dari faktor K taraf ke=i, faktor H taraf ke-j   

                                dan ulangan ke-k  

 I         = 1, 2, 3,.., K 

 J          = 1, 2, 3,.., H 

 K        = 1, 2, 3,.., r 

 

3.4.      Pelaksanaan Penelitian 

           Pisang Tanduk yang digunakan diambil dari Perkebunan Ibu Muhh, Jl. 

Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, 

Provinsi Riau. Berat pisang tanduk yang digunakan sekitar 400-500 g dengan 

tingkat kematangan 5. Sortasi dilakukan untuk memisahkan pisang tanduk 

berdasarkan rusak, memar, busuk, ukuran dan tingkat kematangan pisang tanduk. 

Pisang tanduk dicuci dalam air mengalir untuk menghindari penularan penyakit, 

kotoran, getah dan dikeringanginkan selama 10 menit. Pengemasan bertujuan 

untuk melindungi buah dari kerusakan mekanis akibat gesekan maupun benturan 
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selama pengangkutan. Pisang tanduk dibungkus satu persatu dengan daun pisang. 

Selanjutnya pisang tanduk dimasukkan ke dalam kotak kardus yang dilapisi kertas 

koran supaya tidak terjadi kerusakan pada saat pengangkutan.  

           Pisang tanduk diangkut menggunakan sepeda motor langsung dibawa ke 

Laboratorium Teknologi Pasca Panen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Pisang tanduk satu persatu dikeluarkan dari kotak kardus. Kemudian 

pemberian perlakuan pada pisang tanduk berdasarkan perlakuan konsentrasi 

CaCl2 (0%, 2%, 4% dan 6%) dan direndam selama 120 menit dan 

dikeringanginkan selama 10 menit. Pelabelan dilakukan setelah pisang tanduk 

yang sudah kering dan dilakukan pengacakan. Setelah itu, pengamatan pisang 

tanduk dilakukan pada 0, 3, 6, 9, 12 dan 15 hari dengan 6 parameter yaitu kadar 

air, glukosa, vitamin C, susut bobot, warna dan pH.   

  

3.5. Analisis Mutu Fisik Kimia 

3.5.1.    Susut bobot (SNI, 2013)  

       Sampel pisang terlebih dahulu ditimbang sebelum diberi perlakuan untuk 

memperoleh nilai berat awal dan berat akhir ditimbang setiap hari pengamatan 

setelah perlakuan. Kemudian dihitung pengurangan berat bahan sebagai susut 

bobot dengan menggunakan rumus yaitu: 

Rumus perhitungan: 

            
     

 
         

 

Keterangan : 

A = berat awal sebelum perlakuan 

B = berat akhir setelah perlakuan 

 

 

1.5.2. Warna  (Siagian, 2009)  

           Penentuan tingkat kematangan pisang tanduk dilakukan dengan kriteria 

warna kulit luar buah pisang tanduk berdasarkan tingkat kematangan yang paling 

muda (hijau) sampai tingkat yang paling matang (kuning bercak coklat), 

berdasarkan Munsell color chart.  
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3.5.3. Kadar air (AOAC, 2012) 

          Cawan porselin bersih kosong dikeringkan dalam oven bersuhu kurang 

lebih 105
°
C selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator selama kurang 

lebih 15 menit dan ditimbang beratnya. Sampel  sebanyak 2 g dimasukkan ke 

wadah cawan porselin yang telah diketahui beratnya dan dimasukkan ke dalam 

oven pada suhu 150
°
C selama 3 jam. Selanjutnya bahan didinginkan dalam 

desikator, lalu ditimbang. Bahan kemudian dipanaskan kembali dalam oven 

selama 30 menit, kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. 

Perlakuan diulang hingga dipeoleh berat konstan (selisih penimbangan berturut-

turut 0,2 mg).  Kadar air dihitung dengan menggunakan rumus: 

Rumus perhitungan: 

Kadar air    
   

   
 X 100% 

 

Keterangan : 

a = bobot cawan kosong 

b = bobot cawan dan contoh sebelum dioven 

c = bobot cawan dan contoh setelah dioven 

 

 

1.5.3.   pH (AOAC, 2015) 

           Pengukuran dilakukan menggunakan pH meter. Sebelum pengukuran pH 

sampel, pH meter distandarisasi terlebih dahulu dengan buffer 4 dan buffer 7. 

Sampel sebanyak 10 g dihancurkan dalam mortar. Sampel dimasukkan ke dalam 

labu ukur 250 ml dengan menambahkan 100 ml aquades dan selanjutnya 

diencerkan sampai tanda tera. Kemudian larutan disaring dan diukur pH-nya. 

 

1.5.4. Vitamin C (AOAC, 2006) 

          Sampel sebanyak 10 g dihancurkan dalam mortar, sampel dimasukan ke 

dalam labu ukur 250 ml dengan penambahan 100 ml aquades. Sampel kemudian 

diencerkan sampai tanda tera lalu disaring. Filtrat hasil saringan diambil sebanyak 

25 ml lalu dimasukan ke dalam Erlenmeyer dengan ditambahkan ditambahkan 3 

tetes indikator amilum kemudian dititrasi dengan Iodin 0,01 N sampai timbul 

perubahan warna. Setiap ml iodin 0,01 N sebanding dengan 0,88 mg asam 
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askorbat sehingga kadar vitamin C dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

Perhitungan mg vitamin C(mg/100 g = 
(ml                )

  o o   on o 
 

I2  = Larutan iodium yang digunakan untuk titrasi  

     0,88  = Faktor konversi dari massa molekul/ ke bobot 

 

 

1.5.5. Glukosa (AOAC, 2012) 

Alat dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan dikeringkan 

menggunakan tisu. Sampel diambil sebanyak 2 g, kemudian diambil sarinya 

dengan menggunakan kain kasa. Sari buah yang diperoleh diteteskan pada prisma 

pengukur refraktometer. Kandungan glukosa dibaca dengan satuan 
0
Brix. 

Sebelum dan sesudah refraktometer dibersihkan dengan menggunakan Alkohol. 

 

3.6.    Analisis Data 

          Data hasil pengamatan diolah secara statistik dengan menggunkan analisis 

varian. Analisis Sidik Ragam dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2. Ringkasan Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas  

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

 

F Hitung 

F Tabel 

 

0,05  0,01 

K K-1 JKK KTK/ K-1 KTK/KTG - - 

H H-1 JKH KTH/ H-1 KTH/KTG - - 

KxH (K-1)(H-1) JK(KH)  KT(KH)/ 

(K-1)(H-1) 

KTKH/KTG - - 

Galat (KxH )(r-1) JKG KTG/ KH 

(r-1) 

- - - 

Total rKH-1 JKT  - - - 

 

Keterangan: 

 Faktor Koreksi (FK) = 
      

k  
  

 Jumlah Kuadrat Total (JKT) = (∑Y ijk²)      

 Jumlah Kuadrat Faktor K(JKK) = (Σ(Yi)
2
/KxH     

 Jumlah Kuadrat Faktor H (JKH) = Σ(Yj)
2
/KxH) –    

 Jumlah Kuadrat Perlakuan = (Σ(Yij.)
2
/r)      

 Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor K dan H (JKKH) = JKP – JKK -  JKH 

 Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKP - JKT  
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          Jika hasil analisis sidik ragam terdapat perbedaan yang nyata maka 

dilakukan Uji Lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%.  

UJD (KxH) = R α (p  d  gala )     
√   

        
 

UJD (K) = R α (p  d  gala )     
√   

            
 

UJD (H) = R α (p  d  gala )     
√   

            
 

 

Keterangan :  

α = Taraf uji nyata 

p = 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 

 


