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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2013 di Laboratorium

Patologi, Entimologi dan Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan

Laboratorium Kimia Terpadu Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas

Muhammadiyah Riau.

B. Alat dan Bahan

1. Alat:

Koran, blender, botol gelap 5L, botol gelap 2.5L, saringan kopi, kertas

saring biasa, saringan santan, kertas saring whatman no. 42, erlenmeyer, gelas

kimia, rotary evaporator, botol gelap M-150, alumunium foil, timbangan

analitik, pipet tetes, gelas ukur 50mL, labu ukur 250mL, pipet tetes µL, batang

pengaduk, kaca arloji, spatula, wadah perendam tahu (baskom), nampan, pisau

(cutter), magnetic stirrer, mortar, kertas tissue, pH meter, cawan petri, kertas

padi, oven,sarung tangan, desikator, kertas label nama.

2. Bahan :

Daun belimbing wuluh, etanol 96%, batu es, aquades, tahu segar, air

bersih.
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C. Prosedur Kerja

1. Pemurnian Pelarut Etanol 96%

a. Etanol 96% didestilasi pada suhu 780C

b. Hasil destilasi merupakan etanol 96% yang sudah dimurnikan

2. Pembuatan Ekstrak1

a. Ditimbang 2.5 kg daun belimbing wuluh muda dan segar

b. Daun belimbing wuluh dikeringanginkan pada suhu kamar dan

terlindungi dari sinar matahari di atas koran selama 10 hari

c. Daun belimbing wuluh yang sudah kering dihaluskan dengan

menggunakan blender

d. Daun belimbing wuluh ditimbang

e. Daun belimbing wuluh dimaserasi selama 3x24 jam dengan

menggunakan pelarut etanol 96% yang sudah dimurnikan

f. Selama proses maserasi, dilakukan pengocokan beberapa kali setiap 24

jam secara manual

g. Hasil maserasi daun belimbing wuluh disaring

h. Filtrat dari hasil maserasi daun belimbing wuluh dipekatkan dengan

menggunakan rotary evaporator pada suhu 650C

i. Ampas dari hasil maserasi kembali dimaserasi dengan pelarut etanol

96% yang sudah dimurnikan

j. Hasil dari pemekatan dengan menggunakan rotary evaporator diambil

dan dijadikan sebagai ekstrak kental

1Masithah, Op.Cit., h. 41
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k. Dibuat ekstrak daun belimbing wuluh 20% (%b/v) dengan menimbang

50 gram ekstrak kental dan melarutkannya dengan aquades di dalam

labu ukur 250mL

3. Pembuatan Variasi Konsentrasi Ekstrak

Ekstrak daun belimbing wuluh yang dibutuhkan untuk penelitian ini

adalah 0%, 2,5%, 5% dan7,5% dengan rincian yaitu :

A0 :0% (direndam dengan air biasa)

A1 : Ekstrak daun belimbing wuluh 2,5 %

A2 : Ekstrak daun belimbing wuluh 5 %

A3 : Ekstrak daun belimbing wuluh 7,5 %

4. Perendaman

a. Disiapkan tiga buah tahu segar dengan ukuran (8x6x4) cm

b. Dilakukan analisa awal kadar air dan pH

c. Kemudian tahu direndam di dalam wadah perendam yang telah diberi

ekstrak daun belimbing wuluh dengan konsentrasi yang telah

ditentukan

d. Perendaman tahu dilakukan selama 72 jam

5. Pengamatan

Pengamatan dilakukan setiap 24 jam yaitu pada jam ke 24, 48, dan 72.

Parameter pengamatan meliputi :
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a. Penetapan Kadar Air, Metode oven2

1. Tahu yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2 gram dalam

cawanpetri yang telah diketahui beratnya.

2. Keringkan sampel dalam oven pada suhu 1050C selama 3 jam

3. Sampel didinginkan dalam desikator

4. Sampel di timbang

5. Perlakuan diulang sampai tercapai berat konstan (selisih

penimbanganberturut – turut kurang dari 0,2 mg)

6. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan

Perhitungan :

Kadar air =
	 	 	 		 x 100%

b. Penentuan pH3

1. 2 gram tahu yang sudah dihaluskan dilarutkan dengan 10 mL

aquades

2. Nyalakan pH-meter, biarkan stabil selama 15menit

3. Bilas elektroda dengan aquadest

4. Keringkan elektroda dengan kertastissue

5. Celupkan elektroda pada larutan tahu

6. Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh

pembacaanyang stabil

2Anonim, SNI 01-2891-1992Cara Uji Makanan dan Minuman, (Jakarta : Badan
Standardisasi Nasional, 1992), h. 4.

3Anonim, SNI 01-2891-1992, Op.Cit.,h. 35.
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7. Catat dan baca harga pH tahu pada skala pH meter yang

ditunjukkan jarum.

D. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah dengan

menggunakan Anova dua arah (two factorial design). Anova dua arah

digunakan bila dalam analisis data ingin mengetahui apakah ada perbedaan

dari dua variabel bebas, sedangkan masing-masing variabel bebasnya dibagi

dalam beberapa kelompok4.Melalui analisis ini kita dapat mengetahui ada atau

tidaknya pengaruh perendaman ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa

bilimbi L.) terhadap keawetan tahu.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H0 : Perendaman ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) tidak

berpengaruh terhadap keawetan tahu.

Ha : Perendaman ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.)

berpengaruh terhadap keawetan tahu.

H0 ditolak dan Ha diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari F

tabel dengan taraf signifikansi 5% (α = 0,05).

4Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 247.


