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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Pemuliaan dan Genetika,

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau Pekanbaru, pada bulan Oktober 2013 sampai Januari 2014.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan utama yang akan digunakan pada penelitian ini adalah enam

kultivar pisang lokal Kampar yaitu pisang rotan, pisang batu kampung, pisang

sionda, pisang talun, pisang kapas, dan pisang udang yang diperoleh dari petani di

Kabupaten Kampar. Bahan-bahan dalam uji daya simpan adalah larutan NaOH

0.1 N, indikator phenolphthalein (PP), indikator amilum, iodin 0.01 N, dan

aquades.

Alat-alat yang digunakan untuk pengambilan sampel di lapangan adalah

parang, pisau, gerobak, kantong plastik, kamera digital, kertas label. Sedangkan

alat-alat yang digunakan di laboratorium adalah termometer, kertas koran,

timbangan kilo, timbangan analitik, meteran pita, jangka sorong, pisau, blander,

mortar/pastle, spatula, petridish, oven, desikator, hand refractometer, hot plate,

kain kasa, beaker glass, pipet/bola hisap, pipet tetes, dan alat titrasi.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama dilakukan

pelaksanaan persiapan ruang penyimpanan dan buah, tahap ke dua adalah

pengamatan kualitas buah selama proses pematangan.
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3.3.1. Pelaksanaan Persiapan Ruang Penyimpanan dan Buah

A. Persiapan Ruang Penyimpanan

Persiapan ruang penyimpanan dilakukan satu hari sebelum sampel buah

pisang siap untuk disimpan. Penyimpanan dilakukan di suhu ruang dengan kisaran

suhu 27-310C. Alat yang digunakan pada ruang penyimpanan ini adalah

termometer untuk pengamatan suhu ruang.

B. Persiapan Buah

Buah pisang diperoleh dari petani di Kabupaten Kampar yang sudah siap

panen. Santoso et al. (2011) mengatakan bahwa ciri-ciri khas atau indeks tingkat

kematangan telah banyak dikembangkan. Tingkat kematangan yang juga sebagai

indikasi dilakukan pemanenan terhadap komoditi ditentukan oleh kenampakan

perubahan warna kulit, ukuran fisik, ataupun umur. Namun demikian, hingga kini

belum ada suatu metode indeks panen yang tepat untuk masing-masing jenis

komoditi baik itu buah, sayur, maupun tanaman hias bunga potong, dan tanaman

obat dan rempah. Hal tersebut didasarkan pada kemungkinan pertumbuhan dan

perkembangan organ panenan yang sangat beragam walaupun pada satu pohon

induk yang sama.

Dalam penelitian ini buah pisang yang digunakan adalah buah matang

fisiologis/siap panen (buah pada sisir pertama sudah ada yang masak). Sisir buah

yang digunakan adalah sisir ke dua, ke tiga dan ke empat sebagai ulangannya.

Masing – masing enam sampel kultivar pisang yang digunakan adalah sebanyak

tiga sisir dan tiap sisir berasal dari satu tandan yang sama, sehingga semuanya

berjumlah 18 sisir dengan masing-masing kultivar adalah tiga ulangan. Adapun

kriteria sampel pisang yang diperoleh, antaralain:

1. Pisang rotan, diperoleh dari petani di Desa Kampung Lintang Kecamatan
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Tambang Kabupaten Kampar. Buah pisang dipanen setelah buah sisir

pertama sudah menunjukkan perubahan warna kulit seperti adanya bercak-

bercak pada kulit buah. Jumlah sisir buah pisang rotan adalah 9 sisir normal

dan 15 sisir abnormal dalam satu tandan.

Sisir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sisir ke dua yang dijadikan

sebagai ulangan pertama, sisir ke tiga sebagai ulangan ke dua, dan sisir ke

empat sebagai ulangan ke tiga. Jumlah buah pisang rotan pada sisir ke dua

adalah 20 buah, sisir ke tiga berjumlah 18 buah, dan sisir ke empat berjumlah

18 buah. Pisang rotan saat panen dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1. Pisang rotan saat panen

2. Pisang batu kampung, diperoleh dari petani di Desa Tanjung Kecamatan Air

Tiris Kabupaten Kampar. Buah pisang yang diperoleh setelah dipanen satu

hari sebelum dilakukannya penelitian.

Sisir yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan sampel buah pisang

lainnya adalah sisir ke dua yang dijadikan sebagai ulangan pertama, sisir ke

tiga sebagai ulangan ke dua, dan sisir ke empat sebagai ulangan ke tiga.

Jumlah buah pisang batu kampung pada sisir ke dua adalah 16 buah, sisir ke

tiga berjumlah 21 buah, dan sisir ke empat berjumlah 21 buah.
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3. Pisang sionda, diperoleh dari petani di Desa Kampung Lintang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar. Buah yang di panen setelah salah satu buah di

sisir pertama terbelah secara alami sehingga buah menjadi masak.

Berdasarkan informasi dari masyarakat Kampar, buah yang masaknya

berwarna hijau/tidak berwarna kuning biasa terbelah/lunak ketika sudah tua,

selain itu terdapatnya bercak-bercak hitam pada kulit buah.

Jumlah sisir buah pisang sionda adalah 9 sisir normal dan 3 sisir abnormal

dalam satu tandan. Sisir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sisir ke

dua yang dijadikan sebagai ulangan pertama, sisir ke tiga sebagai ulangan ke

dua, dan sisir ke empat sebagai ulangan ke tiga. Jumlah buah pisang sionda

pada sisir ke dua adalah 18 buah, sisir ke tiga berjumlah 17 buah, dan sisir ke

empat berjumlah 16 buah. Pisang sionda saat panen dapat dilihat pada

Gambar 3.2 di bawah ini:

Gambar 3.2. Pisang sionda saat panen

4. Pisang talun, diperoleh dari petani di Desa Kampung Lintang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar. Buah yang dipanen setelah salah satu buah di

sisir pertama menunjukkan perubahan warna kuning. Jumlah sisir buah

pisang talun adalah 5 sisir normal dan 2 sisir abnormal dalam satu tandan.

Sisir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sisir ke dua yang dijadikan

sebagai ulangan pertama, sisir ke tiga sebagai ulangan ke dua, dan sisir ke
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empat sebagai ulangan ke tiga. Jumlah buah pisang talun pada sisir ke dua

adalah 14 buah, sisir ke tiga berjumlah 14 buah, dan sisir ke empat berjumlah

13 buah. Pisang talun saat panen dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini:

Gambar 3.3. Pisang talun saat panen

5. Pisang kapas, diperoleh dari petani di Desa Kampung Godang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar. Buah dipanen karena salah satu buah di sisir ke

tiga menunjukkan perubahan warna kuning. Jumlah sisir buah pisang talun

adalah 6 sisir normal dalam satu tandan.

Sisir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sisir ke dua yang dijadikan

sebagai ulangan pertama, sisir ke tiga sebagai ulangan ke dua, dan sisir ke

empat sebagai ulangan ke tiga. Jumlah buah pisang kapas pada sisir ke dua

adalah 20 buah, sisir ke tiga berjumlah 16 buah, dan sisir ke empat berjumlah

15 buah. Pisang kapas saat panen dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Pisang kapas saat panen



16

6. Pisang udang, diperoleh dari petani di Desa Kampung Godang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar. Buah pisang yang diperoleh setelah dipanen

satu hari sebelum dilakukannya penelitian dan beberapa buah dalam keadaan

terlepas dari sisirnya.

Sisir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sisir ke dua yang dijadikan

sebagai ulangan pertama, sisir ke tiga sebagai ulangan ke dua, dan sisir ke

empat sebagai ulangan ke tiga. Jumlah buah pisang udang pada sisir ke dua

adalah 14 buah, sisir ke tiga berjumlah 12 buah, dan sisir ke empat berjumlah

14 buah.

Buah pisang disimpan di suhu ruang dengan diberikan alas kertas koran,

diletakkan berdampingan, dan tidak bertumpuk. Penyimpanan buah dari masing-

masing kultivar dilakukan secara bertahap karena sample dari masing-masing

kultivar sulit didapatkan.

3.3.2. Pengamatan Kualitas Buah

Pengamatan dilakukan setiap tiga hari sekali dan dihitung dari hari

pertama memasukkan sampel. Sampel pisang dimasukkan secara bertahap.

A. Peubah-Peubah Kualitas Fisik yang Diamati:

1. Susut Bobot

Pengukuran dilakukan dengan menimbang sisir buah. Persentase susut bobot

buah diperoleh dengan bobot awal dikurangi bobot saat pengamatan dan

membagikannya dengan bobot awal sebelum penyimpanan. Rumus yang

digunakan:

% Susut Bobot = Bobot awal – Bobot saat pengamatan x 100 %
Bobot awal
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2. Tingkat Kerusakan Buah

Tingkat kerusakan buah dilihat secara visual melalui perubahan warna kulit

buah selama penyimpanan.

Tabel 3.1. Deskripsi Pengataman Visual Buah Pisang

Skor Pengamatan Visual Deskripsi
1

1. Seluruh permukaan bewarna
hijau, buah masih keras

2. Permukaan buah bewarna
hijau dengan semburat atau
sedikit warna kuning

2
1. Warna hijau lebih dominan

dari pada kuning
2. Kulit buah dengan warna

kuning lebih banyak dari
pada warna hijau

3
1. Seluruh permukaan kulit

buah berwarna kuning,
bagian ujung masih hijau

2. Seluruh jari buah pisang
bewarna kuning

4 1. Buah pisang bewarna
kuning dangan sedikit bintik
kecoklatan

5 1. Buah pisang bewarna
kuning dengan banyak
bercak coklat

Sumber: Prabawati et al., (2008)

Persentase kerusakan (busuk-lunak) dapat dilihat berdasarkan perubahan

warna kulit buah pisang seperti pada tabel 3.1 di atas dengan skor 1-5, yaitu:

Skor 1= tingkat kerusakan 0 – 20% yaitu sangat baik untuk disimpan

Skor 2= tingkat kerusakan 21 – 40 % yaitu masih baik untuk disimpan

Skor 3= tingkat kerusakan 41 – 60% yaitu cukup baik untuk disimpan
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Skor 4= tingkat kerusakan 61 – 80% yaitu hampir tidak bisa untuk disimpan

Skor 5= tingkat kerusakan 81 – 100% yaitu tidak bisa untuk disimpan lagi

Sampel buah yang akan digunakan/diambil secara duplo dari masing-

masing sisir buah (masing-masing ulangan) setiap hari pengamatan.

3. Bobot Buah

Ditimbang dengan timbangan analitik. Pengukuran hanya dilakukan pada saat

pengamatan setelah buah dilepaskan dari sisir buah secara duplo.

4. Panjang Buah

Diukur dari pangkal sampai ujung buah dengan menggunakan meteran elastis.

Pengukuran hanya dilakukan pada saat pengamatan setelah buah dilepaskan

dari sisir buah secara duplo. Berdasarkan SNI 7422:2009, bahwa kode ukuran

buah ditentukan berdasarkan rata-rata panjang jari buah pisang yang terletak

pada punggung sisir, dengan panjang minimum 5 cm, seperti pada Tabel 3.2 di

bawah ini:

Tabel 3.2. Kode Ukuran Berdasarkan Panjang Jari Buah

Kode Ukuran Panjang Jari Buah (cm)
1 > 20,0
2 15,0 - 19,9
3 10,0 - 14,9
4 5,0 - 9,9

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2009)

5. Diameter Buah

Pengukuran diameter buah terdiri atas diameter buah dengan kulit dan

diameter buah tanpa kulit.

a. Diameter buah dengan kulit (diameter buah utuh)

Pengukuran diameter buah dengan kulit diukur pada sisi lengkung bagian

tengah buah pisang dengan menggunakan jangka sorong.
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b. Diameter buah tanpa kulit (diameter daging)

Pengukuran diameter buah tanpa kulit yaitu dengan cara memotong buah

pisang dengan pisau secara vertical pada bagian lengkung tengah buah.

Kemudian daging buah dipisahkan dari kulit, ditegakkan. Setelah itu

diamater daging dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong pada

bagian lengkung tengah yang telah dipotong.

6. Pengukuran tebal kulit dilakukan dengan menggunakan jangka sorong setelah

kulit dipisahkan dari daging buah. Pengukuran dilakukan pada bagian kulit

yang telah dipotong pada saat pemotongan buah.

7. Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah dan Edible Part

Diukur dengan menimbang bobot buah sebelum dikupas dan setelah buah

dikupas (daging buah). Bobot daging buah yang telah diperoleh dibagi dengan

bobot dengan kulit buah (bobot utuh). Bagian buah yang dapat dimakan

(edible part) dihitung dengan menggunakan  rumus:

% Edible Part = Bobot daging buah x 100 %
Bobot dengan kulit buah

Pengukuran fisik buah pisang saat penelitian dapat dilihat pada Gambar

3.5 di bawah ini:

Gambar 3.5. Pengukuran fisik buah pisang (A) panjang buah (B) diameter buah utuh (C) diameter
daging buah (D) tebal kulit buah

A B

C D



20

A. Peubah-Peubah Kualitas Kimia yang Diamati:

1. Kadar Air

Diukur dengan menimbang 5 g bahan yang telah dihancurkan (x) dimasukan

ke dalam sebuah pinggan yang telah diketahui bobotnya. Kemudian

dimasukan ke dalam oven pada suhu 105 oC selama 2 jam sampai bobot tetap.

Setelah dioven kemudian bahan didinginkan dalam desikator lalu ditimbang

(y).

Kadar Air (%) = x – y x 100%
x

Keterangan: x= berat sampel

y= b - a

a= berat pinggan sebelum oven

b= berat pinggan + sampel setelah oven

2. Padatan Terlarut Total (PTT)

Diukur dengan menghancurkan daging buah pisang, kemudian diambil sarinya

dengan menggunakan kain kasa. Sari buah yang telah diperoleh diteteskan

pada lensa refraktometer. Kadar PTT dapat dilihat pada alat (oBrix). Sebelum

dan sesudah digunakan, lensa refraktometer dibersihkan dengan aquades.

3. Total Asam Tertitrasi

Diukur dengan menggunakan bahan hancuran yang diambil sebanyak 20 g dan

dimasukan ke dalam beaker glass 200 ml dan ditambah aquades sampai tanda

tera lalu disaring. Filtrat hasil saringan diambil sebanyak 25 ml (fp = 200/25)

dan kemudian diberi indikator phenolphthalein (PP) sebanyak tiga tetes

kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0.1 N sampai terbentuk warna merah

muda yang stabil.

Total Asam Tertitrasi (%) = ml NaOH x N x fp x 64 x 100 %
mg contoh
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4. Kandungan Vitamin C

Diukur dengan mengunakan bahan hancuran yang diambil sebanyak 20 g dan

dimasukan ke dalam beaker glass 200 ml dan ditambah aquades sampai tanda

tera lalu disaring. Filtrat hasil saringan diambil sebanyak 25 ml lalu

ditambahkan indikator amilum sebanyak tiga tetes kemudian dititrasi dengan

Iodin 0.01 N. Apabila sudah terbentuk warna biru yang stabil maka titrasi

dapat dihentikan.

1 ml Iodium 0.01 N = 0.88 mg asam askorbat (vitamin C)

mg Vitamin C/100 g = ml I2 x 0.88 x 100
bobot contoh (g)

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh pada evaluasi kualitas fisik dan kimia dianalisis

dengan menggunakan Analisis Deskriptif.
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Gambar 3.6. Bagan Alur Penelitian

Sampel

1. Susut Bobot

2. Tingkat Kerusakan

5. Diameter Buah:
a. Diameter buah dengan kulit
b. Diameter buah tanpa kulit

7. Rasio Daging Buah
dengan Kulit Buah

dan Edible Part

Timbang 100 g
Bahan Hancuran

Kualitas
Fisik

1. Kadar Air

(timbang 5 g)

2. Padatan Telarut
Total (PTT)

3. Total Asam Tertitrasi

(timbang 20 g)

4. Kandungan Vitamin C

(timbang 20 g)

Analisis Data:
Analisis

Deskriptif

Kualitas
Kimia

3. Bobot Buah

4. Panjang Buah

6. Tebal Kulit


