
III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai Desember 2013

di Laboratorium Pemuliaan danGenetika Fakultas Pertanian dan Peternakan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

3.2. Bahan dan Alat

Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah enam kultivar

pisang lokal Kampar yaitu pisang rotan, pisang tanduk , pisang bantan, pisang lidi,

pisang kolek siam dan pisang buaiyang dipanen dengan tingkat kematangan ¾

penuh semua enam kultivar pisang diperoleh dari kebun petani Kabupaten

Kampar-Riau. Bahan-bahan dalam uji daya simpan adalah Larutan NaOH 0.1 N,

Indikator Phenolphetalin (PP), Indikator Amilum,Iodin 0.01 N, dan Aquades.

Alat-alat yang digunakan untuk pengambilan sampel dilapangan adalahalat

tulis, kertas label, kantong plastik, pisau, kamera digital, dan gunting. Sedangkan

alat-alat yang digunakan dalam pengamatan laboratorium adalahthermometer,

timbangan analitik, penggaris, jangka sorong,blender, pipet isap, pinggan, oven,

desikator, kain kasa, lensa refraktometer, labu takardan alat-alattitrasi lainnya.

3.3. Metode Penelitian



Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

3.3.1.Pra-penelitian

Pra-penelitian  dalam penelitian ini dilakuakan dilapangan. Kegiatan pra-

penelitian ini meliputi pencarian dan penentuan sampel yang akan diuji di

laboratorium.  Sampel buah yang digunakan adalah buah pisang dari enam

kultivar yang berbeda yang diperoleh dari Kabupaten Kampar. Tanamanpisang

dari masing-masing kultivar dipilih dari tanaman yang sehat dan normal. Tidak

terserang hama ataupun penyakit dan merupakan tanaman asli atau bukan hasil

pemuliaan buatan. Tanamanpisang yang di jadikansampel juga bebas dari

pestisida kimia dan tidak di beri pupuk kimia. Tanaman sampel dikontrol setiap

hari untuk mengetahui fasekematangan fisiologis untuk siap di panen dan diamati

dilaboratorium.

3.3.2.Pelaksanaan Penelitian

A. Pelaksanaan persiapan ruang penyimpanan

Analisis serta pengamatan enam kultivar pisang dilakukan dilaboratorium

yang aman dari segala gangguan hama seperti tkus, kecoa, lalat dan lain-lain serta

aman dari penyakit, bersih dan tidak lembab. Temperatur ruangan yang digunakan

untuk penyimpanan buah pisang yakni 290C – 300C, dan tidak menggunakan

mesin air conditioner.

B. Persiapan sample

Persiapan buah pisang meliputi dari pemanenan buah dari pohonnya secara

hati-hati. Hal ini untuk mencegah rusaknya buah akaibat terbentur atau tersayat

karena akan menyebabkan rusaknya fisik buah. Buah pisang yang digunakan



diperoleh dari petani pisang di Kabupaten Kampar Riau. Enam jenis kultivar

pisang yang digunakan yakni: pisang rotan, pisang tanduk, pisang bantan, pisang

lidi, pisang kolek siam dan pisang buai. Sisir buah yang digunakan adalah sisir

kedua dari atas, maka masing-masing kultivar pisang digunakan tiga sisir

sehingga semua berjumlah delapan belas sisir buah pisang. Lima dari enam

kultivar pisang diambil dua buah pisang dari setiap tiga sisir pisang yang

digunakan yaitu kultivar pisang rotan, pisang bantan, pisang lidi, pisang buai dan

pisang kolek siam, sedangkan 1 kultivar pisang hanya diambil satu buah pisang

dari tiga sisir pisang yang digunakan yakni pada kultivar pisang tanduk karena

jumlah 1buah pada pisang tanduk sudah mencukupi untuk analisa fisik dan kimia

buah.

Buah yang telah dipisahkan dari tandannya, disimpan berdampingan dan

tidak bertumpuk antara sisir satu dengan sisir lainnya.Setelah itu, diberi label dan

dianalisis baik sifat fisik maupun dari sifat kimia pada setiap tiga hari sekali yaitu

dari hari-0 sampai dengan skor tingkat kematangannya 81% sampai 100% pada

deskripsi kematangan buah pisang berdasarkan warna kulit.

3.3.3.Pengamatan Karakteristik Fisik dan Kimia

Pengamtan karakter fisik dan kimia merupakan data primer yang sangat

penting diperoleh bagi pemulia tanman pisang. Karena dalam pengamtan fisik

serta kimia inilah dapat diketahui kultivar mana yang mempunyai keunggulan

pada masing-masing parameter pengamatan. Pada tahap ini dilakukan pengamatan

terhadap karakteristik fisik dan kimia buah pisang secara detail dengan ketentuan



dua buah yang diambil setiap pengamatan dinilai fisiknya dan duplo atau

mencapai lebih dari 100 gsample buah pada pengamatan kimia pisang.

Gambar 3.1.Alur Penelitian

A. Karakteristik Fisik

1. Tingkat Kerusakan Buah

Tingkat kemasakan buah pisang diawali perubahan warna kulit buah pisang

dan dibangdingkan dengan indeks skala warna kematangan buah pisang seperti

pada tabel 3.1 telah digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui tahapan
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pematangan buah pisang. Indeks skala warna kulit masing-masing pisang diberi

skor antara 1-5. Pengamatan dilakukan pada masing-masing sisir setiap kultivar.

Tabel 3.1 Deskripsi PengamatanVisual Buah Pisang

Skor Pengamatan Visual Deskripsi
1 - Seluruh permukaan bewarna hijau,

buah masih keras
- Permukaan buah bewarna hijau

dengan semburat atau sedikit
warna kuning

2 - Warna hijau lebih dominan dari
pada kuning

- Kulit buah dengan warna kuning
lebih banyak dari pada warna hijau

3 - Seluruh permukaan kulit buah
berwarna kuning, bagian ujung
masih hijau

- Seluruh jari buah pisang bewarna
kuning

4 - Buah pisang bewarna kuning
dangan sedikit bintik kecoklatan

5 - Buah pisang bewarna kuning
dengan banyak bercak coklat

Sumber : Catalytic Generators, LLC (2006)

Keterangan:

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

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

Skor 3 = tingkat kerusakan 41 – 60%  cukup baik untuk disimpan

Skor 4 = tingkat kerusakan 61 – 80%  hampir tidak bisa untuk disimpan

Skor 5 = tingkat kerusakan 81 – 100%  tidakbisa untuk disimpan lagi



B. Karakteristik Kimia

1. Padatan Terlarut Total (PTT)

Daging buah pisang, kemudian diambilsarinya 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.

2. Total Asam Tertitrasi

Diukur dengan mengunakan bahan hancuran yang diambil sebanyak 20g

dan dimasukan kedalam labutakar 200 ml dan ditambah aquades sampai tanda tera

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

kemudian diberi indikator Phenolphetalin(PP) sebanyak tiga tetes kemudian

dititrasi dengan larutan NaOH 0.1 Nsampai terbentuk warna merah muda yang

stabil.

Total Asam Tertitrasi (%)=(ml NaOH x N NaOH x fp x 64 x 100 %)

(mg Contoh)
Dimana :

ml NaOH = NaOH yang terpakai (ml)

N NaOH = Normalitas NaOH (0,1 N)

Fp = Faktor pengenceran

3. Kandungan Vitamin C

Diukur dengan mengunakan bahan hancuran yang diambil sebanyak 20 g

dan dimasukan kedalam labu takar 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 denganIodin 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

mg Vitamin C/100 g= ml Iod x 0.88x100Bobot Contoh (g)


