
BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen sungguhan (True 

Eksperiment Research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki 

kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu 

atau lebih kelompok eksperimen yang dikenai peralakuan dan membandingkan 

hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi 

perlakuan (Suryabrata,2000). 

3.1.2 Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah Design 

Faktorial. Percobaan faktorial adalah dimungkinkan untuk mengetahui pengaruh 

interaksi antara faktor. Dalam percobaan factorial, prinsip randomisasi, pengulangan 

(replikasi), dan blocking juga harus diterapkan. Dengan demikian, error yang terjadi 

dapat diukur secara seksama (Nazir, 2014). Dalam percobaan ini adalah percobaan 3 

x4 faktorial seperti tabel di bawah ini :  
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Konsentrasi Pati Ubi 
Jalar 

Lama Penyimpanan  
5  hari 10 hari 15 hari 

Kontrol/Tanpa Perlakuan 
(P1) 

P1A1 P1A2 P1A3 

Pati 1% (P2) P2A1 P2A2 P2A3 
Pati 2% (P3) P3A1 P3A2 P3A3 
Pati 3% (P4) P4A1 P4A2 P4A3 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang tepatnya di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Penelitian ini dilaksanakan 9 

- 23 Januari 2017. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.3.1 Populasi Penelitian  

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek  yang 

mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buah Anna yang diperoleh dari petani apel di Kota Batu, Jawa 

Timur.  

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono, 2013). Sampel dari penelitian ini adalah 24 Apel Anna. 
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3.3.3 Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, yaitu 

suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan metode acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013). 

3.4 Variabel Penelitian  

3. 4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dipilih dan direncanakan dengan sengaja 

diukur dan dimanipulasi variasinya untuk diketahui hubungan dan pengaruhnya 

terhadap variabel yang diamati (variabel tergantung)(Poerwanti, 2000). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi pati ubi jalar yaitu 1%,2%,3% dan lama 

penyimpanan ( 5 hari, 10 hari, dan 15 hari ) 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas buah apel Anna (susut 

bobot, warna dan tekstur). 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang secara sengaja dikendalikan supaya 

tidak mempengaruhi variabel bebas maupun variabel tergantung. Variabel kontrol 

dalam penelitian ini adalah suhu pemanasan 70  , Gliserol 1%, suhu penyimpanan 

(suhu ruangan), dan tempat sampel. 
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3.5 Definisi Oprasional Variabel  

1. Konsentrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah  pati ubi jalar yang 

di larutkan ke dalam aquadest. 

2. Pati ubi jalar adalah pati yang didapatkan dari umbi ubi jalar putih dengan 

cara perendaman, desintegrasi dan sentrifugasi. 

3. Edible coating adalah lapisan tipis yang dapat di konsumsi yang digunakan 

pada buah, sayuran dan makanan. Selain itu juga digunakan sebagai salah satu 

teknik pengawetan dengan menggunakan bahan alami. Komponen edible 

coating dalam penelitian ini adalah pati, dan gliserol  

4. Buah apel dalam penelitian ini adalah buah apel varietas Anna,  

5. Kualitas buah dalam penelitian ini akan dilihat warna, tekstur dan susut bobot 

dari buah apel. 

3.6 Rancangan Percobaan  

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), dalam penelitian ini sekelompok subyek yang diambil dari populasi tertentu 

dikelompokkan secara random (acak). 

3.6.1 Ulangan 

Menurut Hanafiah (2005) penentuan jumlah ulangan dapat ditentukan 

berdasarkan persamaan : (t-1)(r-1) ≥ 15 dimana r = jumlah ulangan dan t = jumlah 

perlakuan.  
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Jumlah ulangan =  (t-1)(r-1)  ≥ 15 

(12-1)(r-1)  ≥ 15 

11(r-1)  ≥ 15 

11r ≥  15 + 11 

11r ≥ 26 

r  ≥  2,16 = 2 

3.6.2 Denah Percobaan 

 Rancangan percobaan yang akan digunakan adalah menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini menggunakan 12 perlakuan dengan 2 ulangan.  

Cara penentuan rancangan ini adalah dengan melakukan pengundian. Kode perlakuan 

yang jatuh pertama kali ditempatkan ke dalam kotak nomor 1, kode perlakuan yang 

jatuh kedua di tempatkan ke dalam kotak nomor 2 dan seterusnya sampai kotak ke 24, 

sehinga diperoleh rancangan denah penelitian seperti di bawah ini. 

P1A1U2 P4A3U2 P1A2U2 P4A2U1 P1A3U2 P4A1U1 

P3A1U2 P2A1U2 P3A2U2 P2A2U2 P3A3U2 P2A3U2 

P1A1U1 P4A3U1 P1A2U1 P4A2U2 P1A3U1 P4A1U2 

P3A1U1 P2A1U1 P3A2U1 P2A2U1 P3A3U1 P2A3U1 

Keterangan :  

 P = Konsentrasi Pati Ubi Jalar   A2= lama penyimpanan 10 hari

 A1= lama penyimapanan 5 hari   A3 = lama penyimpanan 15 hari 
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Persiapan Alat dan Bahan 

1. Alat dan Bahan yang digunakan untuk membuat edible coating adalah 

beaker glass 200 ml 5 buah, timbangan 1 buah, pemanasan listrik 1 buah, 

magnetic stirrer 1 buah, pipet ukur 25 ml 1 buah, karet hisap I buah, gelas 

ukur 50 ml 1 buah, spatula 1 buah, aquades, kertas label, pati ubi jalar 

kering. 

2. Alat dan Bahan yang digunakan untuk membuat pati UBI JALAR adalah 

kain saring ukuran 30 x 30 cm, pisau 1 buah, timbangan 1 buah, 1 buah 

baskom, saringan 1 buah, air. 

3. Alat dan bahan yang digunakan untuk menganalisa susut bobot adalah 

timbangan analitik 1 buah. 

3.7.2. Pembuatan Pati Ubi Jalar 

1. Menimbang ubi jalar dengan timbangan sebanyak 2 kg. 

2. Mengupas bagian kulit ubi jalar dengan pisau sampai bersih dan 

mencuci ubi jalar dengan air mengalir sampai bersih. 

3. Menghaluskan ubi jalar dengan alat parut dan memasukkannya ke 

dalam baskom. 

4. Ubi jalar yang sudah dihaluskan ditambahkan air 2 liter dan 

menyaringnya dengan kain saring. Kemudian ampas ubi jalar yang 

pertama ditambahkan air sebanyak 2 liter dan menyaringnya lagi. 
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5. Mengendapkan suspensi pati, bagian atas (cairan) dibuang, bagian pati 

di ambil. 

6. Bagian pati dikeringkan dalam oven pengering. 

3.7.3  Pembuatan Formula Edible Coating  

1. Menimbang pati ubi yang dibutuhkan dengan timbangan analitik. 

2. Melarutkan pati subi 1%, 2%, 3% (b/v) dengan aquades. 

3. Memanaskan larutan tersebut pada magnetic strirer pada suhu max 

dan megaduknya sampai kental dan bening. 

4. Mendinginkan larutan tersebut pada suhu kamar (25-30  ).  

3.7.4. Aplikasi Edible Coating pada Buah Apel  

1. Mencelupkan buah apel utuh ke dalam larutan edible coating selama ± 

1 menit. 

2. Mengangkat dan meniriskan buah apel yang sudah dicelupkan. 

3. Meletakkan buah apel tersebut kedalam nampan. 

4. Menyimpan buah apel sampai buah tersebut kisut atau tidak layak 

untuk di konsumsi (15 hari). 

5. Melakukan pengujian kualitas buah (susut bobot, warna, dan tekstur). 

  3.7.5  Penentuan Kualitas Buah (Susut Bobot) 

Susut bobot buah dilakukan dengan membandingkan bobot per varietas 

buah apel setelah penyimpanan dengan bobot awal buah apel sebelum 



48 
 

penyimpanan. Pengukuran susut bobot dilakukan dengan cara penimbangan 

menggunakan timbangan analitik.  Hasil penimbangan dinyatakan dalam persen 

yang dihitung dengan rumus ; 

Susut bobot = 
     

  
       

Keterangan : 

Wo = Bobot buah awal 

Wt = Bobot buah hari ke- n 

No Konsentrasi 

Pati 

Hari Ulangan Total Rata-rata  % 

1 2 3 4 5 6 

1 Kontrol 5         

10 

15 

2 1 % 5         

10 

15 

3 2% 5         

10 

15 

4 3% 5         

10 

15 
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3.7.6 Penentuan Kualitas Buah (Warna) 

Penentuan warna dengan menggunkan uji skor warna dengan skala ( 5= 

sangat cerah, 4= cerah 3= agak cerah 2= tidak cerah, 1=sangat tidak cerah) 

Adapun tahap pelaksanaan nya sebagai berikut : 

- Mempersiapkan panelis dan mempersiapkan bahan yang mau di uji. 

- Memberikan kode angka/huruf secara acak terhadap sampel perlakuan. 

- Menata produk yang akan diuji, dengan penyaian sekaligus, posisi penyajian 

sampel sesuai dengan denah rancangan acak lengkap (RAL) 

- Menyediakan angket untuk mencatat hasil pengujian. 

- Memberi penjelasan kepada panelis tentang cara dan tujuan pengujian. 

- Mempersipakna panelis untuk melihat kenampakan/warna buah apel 

- Melakukan penilaian warna pada setiap perlakuan untuk ulangan satu kemudian 

dilanjutkan sampai ke ulangan 2. 

- Mempersilahkan panelis mengisi angket penilaian berupa skala numeris sesuai 

tingkat kesukaan panelis. 

- Penyajian angket pada panelis dilakukan secara terpisah pada tiap ulangannya. 
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Nama Panelis : 

Metode           : Uji Hedonik 

Jenis Uji         : Warna Buah Apel  

Instruksi : Rabalah contoh Apel yang sudah disediakan . nyatakan kesukaan anda 

terhadap karakteristik organoleptiknya, dengan memebri tanda (v) pada kode yang 

sesuai. 

Sampel  Uji warna 

P1A1 Sangat 

Cerah/  

Cerah Agak Cerah Tidak 

cerah/kuning 

kecoklatan 

Sangat tidak 

cerah/ 

kecoklatan(busuk) 

P1A2      

P1A3      

P2A1      

P2A2      

dst      

3.7.7 Penentuan Kualitas Buah  (Tekstur)  

Penentuan Tekstur dengan menggunkan Uji Skor tekstur dengan skala ( 5= 

sangat keras, 4= keras, 3= agak keras, 2= tidak keras, 1=sangat tidak keras). 

Adapum tahap pelaksanaan nya sebagai berikut : 

- Mempersiapkan panelis dan mempersiapkan bahan yang mau di uji. 

- Memberikan kode angka/huruf secara acak terhadap sampel perlakuan. 
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- Menata produk yang akan diuji, dengan penyaian sekaligus, posisi penyajian 

sampel sesuai dengan denah rancangan acak lengkap (RAL) 

- Menyediakan angket uji skor untuk mencatat hasil pengujian. 

- Memberi penjelasan kepada panelis tentang cara dan tujuan pengujian. 

- Mempersipakna panelis untuk meraba tekstur buah apel 

- Melakukan penilaian tekstur pada setiap perlakuan untuk ulangan satu kemudian 

dilanjutkan sampai ke ulangan 2. 

- Mempersilahkan panelis mengisi angket penilaian berupa skala numeris sesuai 

tingkat kesukaan panelis. 

- Penyajian angket pada panelis dilakukan secara terpisah pada tiap ulangannya. 
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Format Uji Skor Untuk Uji Tekrtur Buah Apel 

Nama Panelis : 

Metode           : Uji Skoring 

Jenis Uji         : Tekstur Apel  

Instruksi : Rabalah contoh Apel yang sudah disediakan . nyatakan kesukaan anda 

terhadap karakteristik organoleptiknya, dengan memebri tanda (v) pada kode yang 

sesuai. 

Sampel  Uji Tekstur 

P1A1 Sangat Keras  Keras Agak Keras Tidak Keras Sangat Tidak 

Keras 

P1A2      

P1A3      

P2A1      

P2A2      

dst      

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data uji laboratorium, yaitu data 

analisa, susut bobot, warna dan tekstur. Analisis susut bobot dengan menggunakan 

timbangan analitik sebagai alat analisis untuk mendapatkan data. Sedangkan data 

analisis warna dan tekstur buah didapatkan dengan pengujian skalar yaitu uji skoring. 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal dan uji 

homogenitas untuk mengetahui apakah varian datanya homogeny, maka data yang 

diperoleh diuji dahulu dengan uji normalitas dan di uji homogenitas, dan diteruskan 

dengan uji Anava 2 jalan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh dari 

perlakuan yang diberikan dan dilanjutkan dengan uji Duncan 5 %. 

  

 

 

 

 


