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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Peneitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Desember 

2016. Tempat pelaksanaan adalah Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan  

Bahan–bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah apel (ana, 

manalagi dan romebeauty), gula pasir, didapatkan di pasar, lalu daun cincau hijau 

(Premna oblongifolia. Merr) didapat dari penjual es cincau. Bahan-bahan lain 

yang digunakan bahan kimia yaitu aquades, etanol 96%, etanol 80%, H2SO4, Leat 

Asetat, Na2C2O4, CaCO3, Anthrone, DPPH, asam sitrat yang diperoleh dari 

Makmur Sejati.  

3.2.2  Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Alat yang digunakan untuk pembuatan selai apel yaitu kompor, spatula, 

panci, botol selai, kulkas, gelas ukur, dan timbangan (SF-400). 

2. Alat yang digunakan untuk pembuatan petin daun cincau hijau adalah 

timbangan analitik (Pioneer), cabinet dryer, blender, magnetic stirer, kain 

saring, gelas ukur, beaker glass dan ayakan. 

3. Alat yag digunakan untuk pembuatan ekstrak daun cincau adalah kompor, 

panci, cabinet dryer, kain saring, mortar martil dan timbangan analitik 

(Pioneer).
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4. Alat lain yang digunakan untuk analisa kimia selai apel yaitu timbangan 

analitik (Pioneer), cawan, desikator, pipet 1 ml dan 5 ml, oven (WTC binder), 

spektrofotometer (Thermo Spectronic), kertas saring, gelas ukur, erlenmeyer, 

beaker glass, spatula, corong, pendingin balik, hotplate (elektrik stone 

maspion), Hand Refractometer (Atago), pH meter (Wissenschaftlich 

Technische Werkstatien), tabung reaksi, rak tabung, bola hisap dan rak lemari 

asam. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 

faktorial. Faktor I yaitu varietas buah apel (E) yang terdiri dari 3 level dan faktor 

II yaitu proporsi pektin daun cincau hijau  (P) yang terdiri dari 3 level. Tiap 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 27 satuan perlakuan. 

Faktor I: varietas buah apel (E) yang terdiri dari 3 level, yaitu : 

E1: Apel Ana 

E2: Apel Manalagi 

E3: Apel Rome beauty 

Faktor II: proporsi pektin daun cincau yang terdiri dari 3 level, yaitu : 

P1: pektin daun cincau hijau = 0,5% 

P2: pektin daun cincau hijau = 1% 

P3: pektin daun cincau hijau = 1,5% 

Kombinasi perlakuan yang didapatkan berdasarkan faktor I (varietas buah 

apel)  dan faktor II (proporsi pektin daun cincau hijau) disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 1. Kombinasi perlakuan faktor I: varietas buah apel (E)  dan faktor 

II: proporsi pektin daun cincau hijau (P) 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Proses Pembuatan Selai Apel 

Tahapan proses pembuatan selai apel diawali dengan pengupasan buah 

apel dan pemotongan. Tahap `selanjutnya dilakukan pencucian dengan 

menggunakan air bersih hingga bersih. Tahap selanjutnya yaitu pemblenderan 

buah dengan penambahan asam sitrat dengan waktu pemblenderan ± 5 menit. 

Bubur buah apel, dilakukan penimbangan sesuai dengan formula yang sudah 

ditentukan. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan bubur apel kedalam wajan 

dengan penambahan gula pasir dan pektin sesuai perlakuan. Tahap selanjutnya 

pemasakan dengan api kecil dan dilakukan pengadukan secara terus menerus 

selama 30 menit. Selai apel yang sudah jadi kemudian dilakukan pendinginan 

pada suhu ruang.  
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Selai Apel 

Keterangan: 

*: 0,5% pektin daun cincau  ** : apel Anna 

  : 1% pektin daun cincau       : apel Manalagi 

  : 1,5% pektin daun cincau       : apel Romebeauty 

3.4.2 Proses Pembuatan Pektin Daun Cincau 

1. Pembuatan Bubuk Daun Cincau Hijau (Premna oblongifolia Merr.,) 

Pembuatan bubuk cincau hijau ini mengacu pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Koswara (2008), pembuatan bubuk cincau diawali dengan 

mencuci daun cincau segar dengan air suhu kamar, kemudian dikeringkan 

dengan cabinet dryer 50oC selama 18  jam atau dijemur dari jam 08.00 

Asam sitrat (1,6 g) 

Gula pasir (50 g), 

pektin ** 

Analisa : 

Kadar air 

Tingkat keasaman(pH) 

Gula total 

Antioksidan 

TPT 

Uji oles  

Organoleptik (rasa, 

warna, aroma) 
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sampai 15.00 selama tiga hari (total 21 jam). Kemudian daun yang sudah 

kering melalui proses size reduction dengan cara diblender kemudian diayak 

.  

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Bubuk Daun Cincau Hijau 

 

2. Tahap Ekstraksi Pektin 

Metode ekstraksi pektin yang dilakukan tanpa perlakuan pemanasan, bubuk 

cincau hijau sebanyak 10 gram ditambah 200 ml aquadest dalam bekker glass 500 

ml, diaduk-aduk sampai rata dengan menggunakan magnetic stirrer masing-

masing selama 40 menit. Kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan 

kain saring, sehingga diperoleh filtrat. Diperoleh dua fraksi, yaitu gel yang 

terdapat diantara cairan supernatan. Dilakukan penyaringan untuk memisahkan 

dua bagian tersebut. Filtrat selanjutnya ditambah dengan etanol 96% dengan 

perbandiang 1:1 lalu diendapkan selama 10-14 jam untuk memperoleh gel yang 
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bebas dari air dan impurities. Setelah terbentuk endapan kemudian dilakukan 

penyaringan menggunakan pompa vakum. Diperoleh bentuk lembaran lembaran 

basah ekstrak daun cincau hijau (pektin). Kemudian dikeringkan pada suhu 50oC 

selama 5 jam. Jika dirasa kurang kering, lebih baik dilakukan proses pengeringan 

lebih lanjut hingga benar-benar kering lalu ditumbuk menggunakan mortar martir 

sampai halus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Ekstrak Pektin Daun Cincau Hijau 
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3.5  Prosedur Analisa 

3.5.1  Analisa Kadar Air Cara Pemanasan (Sudarmadji dkk., 1997) 

1) Menimbang sampel sebanyak 1-2 g dalam botol timbangan yang sudah 

diketahui bobotnya. 

2) Mengeringkan dalam oven pada suhu 100-1050C selama 3-5 jam 

3) Mendinginkan lagi dalam oven selama 30 menit dan mendinginkan dalam 

desikator dan menimbang (perlakuan ini diulangi hingga tercapai bobot 

konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 

4) Melakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar air (%) = (berat bahan + cawan) – berat akhir  x 100%          

Berat bahan 

3.5.2  Analisa Total Padatan Terlarut 

1) Menimbang 3 g sampel kemudian diencerkan 30 ml aquades 

2) Setetes sampel diletakkan pada prisma refraktometer laludilakukan pembacaan 

3) Sebelum dan sesudah digunakan, prisma refraktometer dibersikan dengan 

alkohol 

4) Total padatan terlarut dinyatakan dalam ͦ Brix 

3.5.3  Analisa Kadar Gula Total, Metode Anthrone (AOAC, 1995) 

1) Menimbang 5 g bahan kemudian diencerkan dalam labu ukur 100ml 

2) Filtrat hasil pengenceran ditempatkan pada erlenmeyer kemudian ditambahkan 

larutan luff schorl sebanyak 122,5 

3) Selanjutnya filtrat dipanaskan pada kompor  yang dilengkapi pendingin balik 

selama 10 menit dihitung setelah mendidih 

4) Mendinginkan erlenmeyer dengan cara menyiram permukaan erlenmeyer 

dengan air dingin 
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5) Menambahakan larutan KI 20% sebanyak 7,5 ml, asam ulfat 26,5% sebanyak 

12,5 ml, dan pati/amilum sebanyak 2-3 tetes kedalam erlenmeyer 

Melakukan titrasi dengan Na-thiosulfat sebanyak 0,1 N sampai berwarna utih 

susu atau keabu-abuan 

6) Dengan mengetahui selisih antara titrasi blanko dan titrasi contoh kadar gula 

rduksi dalam bahan dapat dicari dengan menggunakan rumus dibawah ini. 

Rumus penentuan kadar gula reduksi yaitu ; 

Mg glukosa x faktor pengeceran x 100 

  Berat bahan x 1000  

3.5.4  Analisa Uji Oles (Sudarminto, 1998) 

1) Menyiapan dua lembar kaca dengan ketebalan 3 mm, panjang 20 cm dan lebar 

5 cm 

2) Kaca diatur diataspapan dengan jarak antar kaca 2 cm kemudian direkatkan 

dengan selotip pada papan 

3) Mengambil sampel sebanyak 3 gram diambil dengan pisau oles 

4) Mengoleskan sampel pada bidang oles hingga jarak terjauh yang dapat dicapai 

5) Jarak terjauh adalah yang dapat dicapai sampel tanpa terputusnya olesan 

6)  Jarak terjauh yang dapat dicapai sampel diukur dengan mistar atau penggaris. 

Daya oles = jarak terjauh (cm) 

3.5.5  Uji Antioksidan dengan DPPH 

1) Larutan DPPH 1 mM dibuat dalam metanol (masing – masing 1 mL) 

2) Ekstrak divariasikan konsentrasinya dengan melarutkan 0,01- 0,16 mg dalam 

5 mL metanol. 
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3) Ekstrak yang sudah divariasikan dimasukan ke larutan DPPH yang telah 

dibuat sebelumnya. 

4) Campuran divorteks dan diinkubasi pada suhu 37oC , selama 30 menit. 

5) Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer pada λ= 517 nm.  

6) Blanko yang digunakan adalah larutan metanol  

7) Uji Aktivitas Antioksidan dilakukan secara duplo. 

3.5.6  Penentuan pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 

1) Sampel sebnyak 25 g dilarutkan dalam 25 ml aquades. 

2) Elektroda dikalibrasi dalam larutan buffer pH 4, kemudian kedalam larutan 

pH 7 lalu bilas dengan aquades. 

3) Elektroda pH meter dicelupkan kedalam sampel kemudian ditunggu sampai 

menunjukkan angka konstan dan pH sampel dapat dibaca. 

3.5.7  Uji Organoleptik Dengan Metode Hedonic Scale Scoring (Kartika, 

1987) 

 Uji yang dilakukan terhadap selai apel dilakukan secara panel test 

menggunakan uji sensoris menurut kesukaan panelis. Daftar pertanyaan diajukan 

menurut menurut cara Hedonic scale scoring terhadap produk selai apel dengan 

30 panelis dan dengan jumlah panelis sebagai ulangan. Panelis diharuskan untuk 

menilai aroma, rasa dan warna. Penilaian sampel tersebut berdasarkan kesenangan 

menurut skala 1-5 yang mempunyai arti: 

No Aroma Rasa Warna 

1 Sangat Tidak Suka Sangat Tidak Enak Sangat Tidak Menarik 

2 Tidak Suka Tidak Enak Tidak Menarik 

3 Cukup Suka Cukup Enak Cukup Menarik 

4 Suka Enak  Menarik 

5 Sangat Suka Sangat Enak Sangat Menarik 
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3.5.8  Analisa Data 

 Data hasil pengamatan kemudian dilakukan analisa dengan 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan Uji F pada taraf 5%. Apabla 

terjadi perbedaan nyata atau ada interaksi pada masing-masing perlakuan, maka 

data yang sudah diperoleh akan dilanjutkan dengan uji pembeda dengan 

menggunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) dengan uji T pada taraf 

5% dan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji efektifitas De Garmo et,al  

(1984). 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut : 

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil  

2. Memberikan bobot nilai (BV) pada masing-masing variabel sesuai dengan 

kontribusinya dengan angka relatif 0-1. 

3. Menentukan bobot normal (BN) dengan membagi BV dengan jumlah semua 

bobot variabel  

4. Mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisa menjadi 2 kelompok yaitu 

(a) variabel yang semakin besar reratanya semakin baik (b) variabel yang 

semakin besar reratanya semakin jelek 

5. Menentukan Nilai Efektifitas (Ne) yaitu: 

 

Nilai Hasil = Ne X Bobot Normal 

 

Nilai perlakuan – nilai terjelek 

Nilai terbaik – nilai terjelek 


