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III. MATERI DAN METODE

1.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Pemuliaan dan Genetika,

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau Pekanbaru, pada bulan Febuar - Septemberi 2014.

1.2.Bahan dan Alat

Bahan utama yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Durian lokal

Kabupaten Pelalawan yang telah matang secara fisiologis. Alat-alat yang

digunakan untuk pengambilan sampel di lapangan adalah seperangkat alat tulis,

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

alat yang digunakan di laboratorium adalah termometer, timbangan analitik,

blender, pipet isap, pinggan, oven, desikator, kain kasa, lensa refraktometer, dan

labu takar.

1.3. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,

penelitian ini dilakukan dengan (sifat kualitatif dan kuantitatof) sesuai standar

IPGRI (2007) yaitu warna kulit, warna biji, tebal kulit, tekstur daging, rasa

daging, aroma buah,ketebalan daging, bentuk buah.

A. Sifat Fisik Buah

1. Bobot buah

Bobot buah dapat diukur dengan menggunakan timbangan, buah durian yang

digunakan adalah buah durian yang sudah matang secara fisiologis yaitu buah
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yang jatuh dengan sendirinya dari pohon, kemudian buah yang utuh

ditimbang dengan timbangan untuk melihat bobot buah durian tersebut.

2. Panjang Buah

Panjang buah diukur dari pangkal sampai ujung buah dan diukur dengan

menggunakan meteran .

3. Lingkaran Buah.

Diamati dengan menggunkan meteran agar mendapatkan lingkaran buah

durian.

4. Diameter Buah

Diukur dengan cara mengukur lingkaran (keliling buah) buah durian dahulu,

kemudian mencari diameter dengan rumus: K= ½ .µ . r², setelah diketahui

jari-jari maka harus mencari diameter dengan rumus : D= 2 . r

5. Rasio Daging Buah dengan Kulit Buah dan Edible Part

Diukur dengan menimbang bobot buah total dan kemudian menimbang

daging buah saja. Bobot daging buah yang telah diperoleh dibagi dengan

bobot klulit dan biji buah. Bobot daging buah yang telah diperoleh dibagi

dengan bobot  buah yang utuh. Bagian buah yang dapat dimakan (edible part)

dihitung dengan menggunakan  rumus:

% Edible Part = Bobot daging buah x 100 %
Bobot buah
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6. Warna Kulit

Warna Kulit Buah Durian diamatai saat buah matang secara fisiologis dengan

menggunakan kertas munsell color chat, pegamatan ini menggunakan

panduan IPGRI(2007).

a. Hijau

b. Hijau  kecokelatan

c. Hijau kekuningan

d. Kuning kehijauan

e. Kuning

f. kuning kecoklatan

7. Warna Daging Buah

Dilihat dari permukaan daging buah dan diukur dengan menggunakan kertas

warna munsell color chat, dengan memncocokan warna daging buah yang ada

dengan kertas munsell karakter berdasarkan buku panduan  IPGRI (2007).

8. Warna Biji

Diukur dengan menggunakan kertas warna munsell color chatdengan

mencocokan warna daging buah yang ada dengan kertas munsell karakter

berdasarkan buku panduan  IPGRI (2007).

a. Kuning

b. Kuning kecokelatan

c. Putih kecokelatan

9. Ukuaran Biji

Diukur dengan menggunkan penggaris.
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10. Tebal Kulit

Di ukur dengan menggunakan jangka sorong.

a. Tipis

b. Sedang

c. Tebal

d. Sangat tebal

11. Rasa Daging

Rasa daging buah durian diteliti menurut panduan IPGRI (2007) dan

menggunakan kuisioner dengan menggunakan 50 penelis oleh dinas BPSP.

a. Agak manis

b. Manis

c. Manis agak pahit

d. Manis dengan rasa pahit setelahnya

12. Aroma Buah.

Aroma daging buah durian diteliti menurut buku panduan IPGRI(2007) dan

menggunakan kuisioner dengan menggunakan 50 penelis oleh dinas BPSP.

a. Lembut

b. Sedang

c. Kuat

13. Ketebalan Daging

a. Tipis (< 0, 5 cm)

b. Sedang (0,6–2,0 cm)

c. Tebal (> 2,0 cm)
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14. Bentuk buah

Gambar  2.5. Bentuk buah durian. (1). Gepeng, (2). Bulat, (3). Bulat panjang,
(4). Bulat ketupat, (5). Bulat telur , (6). Bulat lonjong, (7). Cylindroidal,
(8). Empat persegi panjang.

15. Jumlah juring

Juring merupakan tempat daging buah, juring biasanya disebut juga ruang

daging buah.juring dapat dilihatdengan cara membelah buah duria yang utuh,

kemudian menghitung seleruh  juring yang ada.

16. Jumlah biji per juring

Dihutung dengan membelah buah durian, kemudian menghitung seluruh biji

yang ada didalam buah durian.

B. Karakteristik Kimia Yang Diamati, Meliputi:

Peubah-peubah atau karakteristik kimia meliputi : Kadar Air, Padatan Total

Terlarut (PTT), Total Asam Tertitrasi (TAT), Kandungan Vit C

1. Kadar Air

Diukur dengan menimbang 10g bahan yang telah dihancurkan (x) dimasukan

kedalam sebuah pinggan yang telah diketahui bobotnya. Kemudian

dimasukan kedalam oven pada suhu 105 oC selama 24 jam. Setelah dioven
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kemudian bahan didinginkan dalam desikator lalu ditimbang (y) ( Waluyo, et

al., 2006 )

Kadar Air (%) = x – y x 100%
X

2. Padatan Terlarut Total (PTT)

Diukur dengan menghancurkan daging buah durian, 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 ( Waluyo, et al., 2006 ).

3. Total Asam Tertitrasi

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 (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 ( Sukoco, et al., 2010 ).

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

4. 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
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ditambahkan indikator amilum sebanyak tiga tetes kemudian dititrasi dengan

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

dapat dihentikan ( Sukoco, et al., 2010 ).

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)


