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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang, Kegiatan penelitian ini dimulai pada bulan 

Maret 2016 sampai Mei 2016. 

 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat 

 Penelitian yang digunakan dalam pembuatan produk adalah pisau, 

baskom, penangas air, blender, saringan, timbangan analitik, gelas plastik dan 

cabinet dryer. Peralatan yang digunakan untuk analiasa adalah oven, timbangan 

analitik (Mattler Toledo), cawan, Hot plate,  spektrofotometer merk Genesis 26, 

eksikator, pH meter merk WTW 3110, pipet volum, buret dan alat-alat gelas 

lainnya. 

3.2.2 Bahan  

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kelor 

(Moringa olifera Lamk) yang terdapat di Singosari Kab. Malang Jawa timur, serta  

kulit buah naga (Hylocereus costaricensis), aquades, metanol, etanol 96%, DPPH, 

reagen anhtrone, I2, gula standar, Na Oksalat, Pb-Asetat, CaCO3, dan kertas saring. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan menggunakan Rancangan acak Kelompok (RAK) 

terdiri atas dua faktor. Faktor I yaitu perbandingan komposisi daun kelor dan kulit 

buah naga. Faktor II yaitu suhu pengeringan selama 40 menit. Sehingga terdapat 9 

kombinasi dan tiap kombinasi diulang sebanyak 3 kali. 

Faktor I : Perbandingan Komposisi (R) 

R1 = daun kelor : kulit buah naga (1:1) 

R2 = daun kelor : kulit buah naga (1:2) 

R3 = daun kelor : kulit buah naga (1:3) 
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Faktor II : Suhu Pengeringan (S) 

S1 = 50
o
C 

S2 = 55
o
C 

S3 = 60
o
C 

 

Tabel 7. Matrix Kombinasi Formulasi dan Suhu Pengeringan dalam Pembuatan 

Seduhan Teh kombinasi Daun Kelor dan Kulit Buah Naga Merah 

 

Formulasi 

 

Suhu 

Pengeringan 

R1 R2 R3 

S1 R1S1 R2S1 R3S1 

S2 R1S2 R2S2 R3S2 

S3 R1S3 R3S3 R3S3 

 Keterangan : 

 R1S1 = daun kelor : kulit buah naga (1:1) dan pengeringan 50
o
C 

 R1S2 = daun kelor : kulit buah naga (1:1) dan pengeringan 55
o
C 

 R1S3 = daun kelor : kulit buah naga (1:1) dan pengeringan 60
o
C 

 R2S1 = daun kelor : kulit buah naga (1:2) dan pengeringan 50
o
C 

 R2S2 = daun kelor : kulit buah naga (1:2) dan pengeringan 55
o
C 

 R2S3 = daun kelor : kulit buah naga (1:2) dan pengeringan 60
o
C 

 R3S1 = daun kelor : kulit buah naga (1:3) dan pengeringan 50
o
C 

 R3R2 = daun kelor : kulit buah naga (1:3) dan pengeringan 55
o
C 

 R3S3 = daun kelor : kulit buah naga (1:3) dan pengeringan 60
o
C 

 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 Pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan tahap awal yaitu pemilihan daun 

kelor dan persiapan kulit buah naga merah yang diambil dari buah naga merah 

segar serta dilanjutkan dengan blansing. Tahap selanjutnya adalah pengeringan 

daun kelor dan kulit buah naga pada suhu 50
o
C, 55

o
C, dan 60

o
C dengan lama 

pengeringan 40 menit. Kemudian dilakukan pembuatan seduhan teh kombinasi 

daun kelor dan kulit buah naga dengan diseduh selama 5 menit pada suhu 85
o
C 

dengan air sebanyak 100 mL. Selanjutnya di uji aktivitas antioksidannya dengan 

metode DPPH dan uji organoleptik. 
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3.5 Parameter Pengamatan 

Pengamatn yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Analisa Bahan Baku 

 Komposisi bahan yang digunakan pada pembuatan minuman seduhan teh 

sangat menentukan mutu produk akhir yang dihasilkan. Berdasarkan hal 

tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan uji terhadap komposisi kimia 

bahan baku utama, yaitu daun kelor dan kulit buah naga merah. Analisis yang 

dilakukan meliputi pengukuran kadar air dan vitamin C. 

2. Analisis Produk meliputi : Vitamin C, Gula Total dan pH 

3. Uji Aktifitas Antioksidan menggunakan metode DPPH dengan panjang 

gelombang 517 nm  

4. Uji Organoleptik meliputi : aroma, rasa, warna, dan kenampakan oleh panelis 

 

3.6 Prosedur Pengamatan 

3.6.2 Penentuan Kadar Air (SNI 01-2354.2-2-2006) 

 Adapun penentuan kadar air dengan metode pemansan adalah sebagai 

beikut : 

1. Menimbang sampel ± 5 gram dalam cawan  

2. Memasukkan oven pada temperatur 105
o
C selama ± 4 jam  

3. Memasukkan desikator selama 30 menit 

4. Menimbang sebagai berat kering menggunakan timbangan analitik 

5. Kadar air dihitung berdasarkan persamaan berikut : 

Kadar air =  

a = bobot cawan kosong (g) 

b = bobot cawan kosong dan contoh sebelum di oven (g) 

c = bobot cawan kosong dan contoh contoh setelah di oven (g)  

3.6.3 Analisa Kadar Vitamin C, Cara Titrasi Yodium (Sudarmadji, 1997) 

1. Menimbang 200 – 300 gram bahan dan menghancurkan dalam waring 

blender sampai diperoleh slurry. Menimbang 10-30 gram slurry, 

memasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan menambahkan aquades 

sampai tanda. Menyaring dengam krus Goch atau dengan sentrifuge untuk 

memisahkan filtratnya. 
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2. Mengambil 5-25 ml filtrat dengan pipet dan memasukkan ke dalam 

erlenmeyer 125 ml. Menambahkan 2 ml larutan amilum 1% dan 

menambahkan 20 ml aquades kalau perlu 

3. Menitrasi dengan 0,01 N standr Iodium. 

4. Menghitung Vitamin C dengan rumus : 

%vitamin C =  

3.6.4 Penentuan Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Hidayah, 2013) 

1. Melarutkan serbuk DPPH sebanyak 1,182 mg ke dalam 50 mL metanol.  

2. Memipet 1 mL 0,1 mP DPPH dan menambah 1 mL senyawa uji 

3. Mengencarkan dengan methanol sampai 5 mL. 

4. Mengocok campuran larutan tersebut dengan vortex selama 10 detik. 

5. Selanjutnya, menginkubasi larutan tersebut  pada suhu 37 °C selama 20 

menit. Selama proses reduksi oleh antioksidan, larutan DPPH radikal akan 

berubah warna dari ungu menjadi kuning pucat.  

6. Mengukur penurunan absorbansi ini dengan spektrofotometer UV pada 

panjang gelombang 517 nm (As).  

7. Menggunakan larutan blanko yang terdiri dari 33,33 µL metanol dalam 1 mL 

DPPH dan mengukurnya pada panjang gelombang yang sama (Ab). Trolox 

digunakan sebagai kontrol positif. Perlakuan pada uji DPPH ini dengan tiga 

kali pengulangan (triplicate). Menghitung aktivitas penghambatan radikal 

dengan rumus di bawah ini : 

 

3.6.5 Pengujian Nilai pH (SNI 01-2891-1992) 

  Adapun prosedur pengukuran nilai pH sampel menggunakan alat  pH-

meter adalah sebagai berikut : 

1. pHmeter distandarisasi menggunakan buffer standar pH 4 dan pH 7. 

2. Memulai pengukuran, membilas elektroda dengan akuades dan 

mengeringkannya dengan kertas tissue.  

3. Mencelupkan elektroda pada larutan sampel dan membiarkan beberapa saat 

sampai memperoleh pembacaan yang stabil lalu nilai pH dicatat 
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3.6.6 Penetapan Kadar Gula Total Metode Anthrone  (Setianingrum, 2010) 

A. Pembuatan Kurva Standar 

1. Pipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko) ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1 mL larutan 

glukosa standar. Tambahkan air sampai total volume masing-masing tabung 

reaksi 1 mL. 

2. Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi Anhtrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi.  

3. Tutup tabung reaksi dan campur merata. 

4. Tempatkan dalam waterbath 100
o
C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih). 

5. Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

6. Pindahkan dalam kuvet dan baca absorbansinya pada 630 nm 

7. Buat hubungan antara absorbansi dan mg glukosa. 

B. Penetapan Gula pada Sampel 

1. Persiapan sampel untuk penetapan gula 

a. Sampel sebanya 25 mL diencerkan dengan aquades sebanyak 200 ml 

kemudian menambahkan 2 g CaCO3 dan larutan di gojog-gojog agar 

homogen 

b. Didihkan selama 30 menit di pendingin balik 

c. Dinginkan sampel dengan cepat dengan air mengalir  

d. Menambahkan Pb asetat sampai jernih 

e. Melakukan penyaringan dengan menggunakan penyaringan vakum  

f. Mengambil filtrat dan menambahkan Na Oksalat dan biarkan mengendap 

g. Menyaring sampel dengan penyaring vakum. 

2. Masukkan 1 mL sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi. 

3. Selanjutnya lakukan tahap A.2 sampai A.6 (seperti pada pembuatan kurva 

standar). 

4. Tentukan konsentrasi Total Gula dalam sampel dengan menghubungkan 

dengan kurva standar : 

 x 100 % 
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3.6.7 Organoleptik (Soekarto, 1990) 

Pengaturan terhadap cita rasa untuk menunjukkan penerimaan konsumen 

terhadap suatu bahan makanan dilakukan dengan alat indera manusia. Pengujian 

yang biasa dilakukan untuk mengetahui penerimaan konsumen yang umum 

dilakukan adalah uji organoleptik. Uji organoleptik merupakan uji yang bersifat 

subyektif. Uji ini menggunakan panelis yang mempunyai tingkat kesukaan dan 

kepekaan yang bervariasi.  Panelis adalah sekelompok orang yang akan menilai 

mutu atau memberikan kesan subyektif berdasarkan prosedur yang diujikan. 

Panelis yang digunakan dalam uji ini adalah 30 orang panelis tidak terlatih. Uji 

organoleptik yang dilakukan adalah uji hedonik (kesukaan) pada 27 formula 

seduhan teh kombinasi daun kelor dan kulit buah naga untuk mendapatkan 

formula yang paling disukai.   

Pada uji ini, panelis diminta mengungkapkan tanggapan pribadinya tentang 

kesukaan atau ketidaksukaan, disamping itu panelis juga diminta untuk 

mengemukakan tingkat kesukaan atau ketidaksukaan dengan skala hedonik. 

Penilaian dilakukan terhadap warna, rasa dan aroma. Skala kesukaan pada teh 

herbal ini dinilai dengan skala penilaian 1 sampai 5. Pernyataan sangat suka 

bernilai 5, pernyataan suka bernilai 4, pernyataan netral bernilai 3, pernyataan 

tidak suka bernilai 2 dan pernyataan sangat tidak suka bernilai 1. Format penilaian 

uji hedonik dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.7 Analisis Data  

  Data yang diperoleh akan dianalisa ragam dan jika terdapat perbedaan 

secara nyata akan dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 

guna menentukan level terbaik dari masing-masing. 
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Gambar 7. Diagram Alir Pembuatan Seduhan Teh Kombinasi Daun Kelor 

dan Kulit Buah Naga Merah 

Pengeringan dengan Suhu Sesuai Perlakuan (50
o
,

55
o
, 60

o
C) selama 40 menit

Daun Kelor Kulit Buah Naga 

Penyeduhan  (100 mL air, 85
o
C selama 5 menit)

Dengan formulasi daun kelor dan kulit buah naga 

(1:1, 1:2, 1:3) 

Penyaringan 

Seduhan teh kombinasi 

Daun Kelor dan Kulit 

Buah Naga

Analisa : 

1. Vitamin C

2. Aktivitas Antioksidan

3. Gula Total

4. pH

5. Organoleptik

Sortasi 

Daun Kelor dan 

 Kulit Buah Naga 

Analisa Bahan Baku : 

1. Kadar Air

2. Kadar Vitamin C

3. Aktvitas Antioksidan

Pengecilan  Ukuran 

Ampas 

Penimbangan 


