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III. METODE DAN PENELITIAN 

3.1 Waktu dan tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.Waktu 

pelaksanaan dimulai pada bulan November 2014 sampai dengan Agustus 2015. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian adalah destilasi, pinset, spatula, 

beaker glass ( pyrex), timbangan analitik, saringan, gelas ukur, magnetic stiret, hot 

plate (Maspion) , pipet volumetri, pH  meter (pH 3110/SET 2), baskom, sarung 

tangan, pisau, termometer, timbangan digital (Sartorius), kertas saring whatman 

41 (diameter 9 cm), penggaris, oven (WTC binder 7200 type ES3 no. 89749), 

cawan, sentrifuse (PLC series), plastik, karet, colour reader (CR-10 Konica 

Minolta), mortal-martil, labu lemak,water bath,soxhlet,labu Kjedhal, ruang asam, 

thimble. 

3.2.2. Bahan 

 Bahan penelitian terdiri atas fillet ikan nila merah yang diperoleh dari 

kolam pancing di Sawojajar Gg.VII-Malang dengan umur panen 3-6 bulan. 

Pelaksanaan penelitian Ikan dipilih yang segar dan dibawa ke tempat penelitian 

dengan wadah plastik dengan berisi air. Panjang ikan nila merah yang digunakan 

dalam penelitian berkisar antara 15-25 cm, lebar ikan ±4,5 cm dan tebal ± 3 cm 

dengan berat ikan antara 100-125 gram. Bahan kimia yang digunakan untuk 

penelitian adalah aquades,CaCl2, gliserol, patitapioka merkPak Tani yang 
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diperoleh dari Desa Jatimulya, kunyit yang diperoleh dari Desa Lamongan 

,kitosan, aquabidestilata, larutan TCA 5%, 

NaOH 2 M, HCl 0,001 M, NaOH 0,01M, Fenol merah,petroleum eter 10 

ml,H2SO4 (93-98% bebas N),Na2SO4-HgO (20:1), larutan natrium 

karbonat(Na2CO3) 2%,HCl 0,02 N,metil merah, asam borat jenuh, HCl 0,02N, 

NaOH, larutan asam  asetat  kloroform (3:2), larutan KI jenuh, 

aquades,phenolphataelin, NaOH 0,1 N, Na2S2O3 0,1 N. 

3.3 Metode Penelitian 

Rancanganyang digunakan adalah rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor yang dicobakan adalahfaktor 1 

konsentrasi larutan  kunyit (4 level), danfaktor 2 konsetrasilarutan  kitosan (2 

level).pengaplikasian larutan kunyit dan kitosan dalam edible coating dengan cara 

pencelupan yang dilakukan selama30 detik, pengamatan dilakukan secara periodik 

( 0, 5, 10, dan 15 Jam). 

Faktor I : Konsentrasi Larutan Kunyit (v/v) 

K0 : Larutan kunyit 0 % 

K1 : Larutan kunyit 2,5 % 

K2 : Larutan  kunyit 5 % 

K3 : Larutan kunyit 7,5 % 

Faktor II :  Konsentrasi Larutan Kitosan (w/v) 

A1 : Larutan Kitosan 0,5 % 

A2 : Larutan Kitosan 1 % 

Pengamatan dilakukan terhadap larutan coating meliputi : Analisa fisik 

(pH dan intensitas warna dengan colour reader) dan  pada produk meliputi : 

Analisa kimiawi (air, protein, lemak, dan TVBN) dan analisa fisik (tingkat 
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kecerahan/ intensitas warna dengan colour reader, WHC, dan pH) dan 

organoleptik. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan larutankunyit 

Proses pembuatan larutan kunyit diawali dengan penimbangan bahan 

bersih 500 gram. Bahan bersih dilakukan proses ektraksi dengan cara memarut 

kunyit dan penambahan air destilasi (aquades) 1:1, kemudian dilakukan maserasi 

selama 1 jam dalam lemari pendingin (cool room). Hasil ekstrak disaring dengan 

kain saring dan kertas saring. Hasil  larutan disimpan pada botol steril pada suhu 

pendingin (Pretty modifikasi, 2007). 

3.4.2. Pembuatan larutan kitosan 

 Pembuatan larutan  kitosan berdasarkan penelitian Hikmah, (2007) dibuat 

dengan mencampurkan 0,1 gram kitosan, 50 ml asam asetat dan 100 ml 

aquabidestilata untuk mendapatkan 0,5%, pegendapan selama 24 jam dan 

menyaring dengan kertas saring untuk memisahkan ampas. Perlakuan ini 

dilakukan juga pada pembuatan larutan kitosan 1%. 

3.4.3 Pembuatan edible coating diinkorformulasi larutan kunyit dan kitosan  

Edible coating dibuat dari pati  tapioka dengan penambahan cacl2 sebagai 

agen croslinking dan plastisizer berupa gliserol, kemudian dilakukan penambahan 

ekstrak kunyit dan larutan kitosan dengan berbagai konsentrasi. Pembuatan 

larutanedible coating pada penelitian ini  mengacu pada Sigit, (2013) dengan 

modifikasi. Formula dasar edible coating terdiri dari 5 g pati  tapiokamerk Pak 

Tani, aquades 95 ml dilakukan pemanasan sampai suhu 75
o
C selama ± 10 menit 

selanjutnya melakukan pendinginan sampai suhu 35
o
C,melakukan penambahan 
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cacl2  10 mg dan gliserol 2 ml. Penambahanlarutan kunyit dan kitosan dilakukan 

setelah proses pemanasan terakhir dari adonan edible coating. 

3.4.4 Aplikasi larutan kunyit dan kitosan pada  fillet  ikan nila 

Pemfilletan Ikan dengan menghilangkan sisik ikan sampai bersih dan 

membersihkan isi perut kotoran dalam ikan. Memotong bagian daging ikan 

sampai terpisah dari tulangnya menjadi lembaran lalu memotong daging ikan 

berbentuk persegi, kemudian mencuci daging ikan dengan air mengalir sampai 

bersih. Kemudian  melakukan proses pelapisan dengan memasukkan fillet ikan 

nila ke dalam larutan coating selama 30 detik, lalu ditiriskan sampai larutan edible 

coating yang menempel pada fillet ikan nila agak mengering. Tiriskan ikan yang 

telah direndam dalam larutan edible coating, kemudian letakkan dalam wadah dan 

simpan pada suhu ruang. 

3.5. ProsedurAnalisis Penelitian  

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

a) Menimbang sampel yang telah berupa serbuk atau bahan yang telah 

dihaluskan sebanyak 1-2 gram dalam botol timbang yang telah diketahui 

beratnya. 

b) Bahan yang sudah ditimbang dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105
0
C 

selama 3-5 jam. 

c) Kemudian mendinginkan dalam desikator dan menimbangnya. 

d) Bahan yang sudah dikeringkan dipanaskan lagi dalam oven 30 menit, 

kemudian mendinginkan dalam eksikator dan menimbang. 

e) Perlakuan diulangi sampai tercatat berat konstan (selisih penimbangan 

berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 
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f) Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

Kadar Air (%) =                   

   Berat Bahan 

3.5.2. Analisa pH (Apriyantono dkk.,1989) 

a) Alat yang digunakan untuk menentukan pH adalah pH meter 

Standarisasi pH meter : mula-mula pH dihidupkan dan dibiarkan sampai 

stabil (15-30 menit). Elektroda dibersihkan dengan aquades (jika 

menggunkan aquades, keringkan elektroda dengan kertas tissue). Kemudian 

dimasukkan ke dalam larutan buffer pH7 dan pengukuran pH dilakukan. 

b) Penetapan pH meter : sampel dimasukkan ke dalam beaker glass. Elektroda 

dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan tissue. Elektroda dicelupkan 

ke dalam larutan sampel, setelah diperoleh penentuan yang stabil kemudian 

dicatat. 

3.5.3. Analisa WHC ( Water Holding Capacity) (Honikel dan Hamm,1994) 

daya ikat air diukur dengan menggunakan metode FPPM ( The Filter 

Paper Press Method),pengukuran ini meliputi : 

 

a. Pengukuran Kandungan Air Bebas 

Sampel daging bagian dada seberat 5 gram diletakkan pada kertas saring 

watman 41 dan dipress diantara dua plat kaca dan dibebani dengan pemberat 35 

kg selama 5 menit. Setelah 5 menit kertas saring beserta sampel diambil. Area 

basah dan area sampel daging hasil pengepresan digambar pada plastik transparan 

sebagaimana tercantum pada gambar 3. 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Pengepresan Daging 
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Keterangan :   a) Area basah 

 b)  Sampel daging 

pengukuran area basah menggunakan kertas milimeter blok, dan 

kandungan air bebas dihitung menggunakan rumus : 

MgH2O = Area basah– 8,0 

0,0948 

Keterangan :  

MgH2O : Air bebas 

 

b. Pengukuran Daya Ikat Air, pengukuran daya ikat air menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Daya Ikat Air = % Kadar Air – ( MgH2O ) x 100 % 

300 

Semakin banyak air bebas yang keluar dari daging menunjukkan bahwa 

sampel daging tersebut memiliki kemampuan/daya mengikat air yang rendah. 

3.5.4. Analisa total volatile bases (TVBN)  (Apriyantono dkk.,1989) 

1. Timbang 5 gram  sampel (ikan/daging) yang sudah digiling  

2. Tambahakan 15 ml larutan TCA 5 % , vortex sampai sampel homogen. 

3. Pisahkan ekstrak TCA dengan cara penyaringan atau sentrifuse selama 10 

menit 

4. Ambil 5 ml ekstrak TCA  masukkan ke dalam alat destilasi kjeldahl 

semimikro. Tambahkan 5 ml NaOH 2 M 

5. Lakukan distilasi dimana destilat ditangkap dengan 15 ml HCL 0,01 M sampai 

mencapai 30 ml 

6. Tambahkan beberapa  tetes merah fenol ke dalam destilat, lalu titrasi dengan 

NaOH 0,01 M  sampai berubah warna menjadi merah keunguan. 

TVN (mg/100 g) = 14 (300 +W) x (15-V1) x 0,01 x 100 

5         M 
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Keterangan :  

W = Kadar air pada bahan 

V1= Volume titrasi 

M = Massa  

3.5.5. Analisa Kadar Lemak dan Minyak (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Mengambil 2 gram bahan dan masukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet 

dalam thimble. 

2. Menimbang labu lemak yang sudah dipanaskan dalam oven selama 15 menit 

dan sudah didinginkan dalam desikator. 

3. Memasang tabung reaksi pada kondensor di atasnya dan pasang labu lemak 

yang berisi pelarut petroleum eter 10 ml 

4. Mengalirkan air pendingin melalui kondensor. 

5. Memasang dan menyalakan waterbath dengan alat destilasi Soxhet selama 1 

jam. 

6. Setelah mendapatkan cairan ekstrantant lalu dikeringkan dan dipanaskan di 

dalam oven dengan suhu 100
0
 C dalam ± 15 menit sampai mendapat residu 

(lemak). 

7. Mendinginkan labu yang telah dipanaskan dalam oven. 

8. Menimbang botol lemak yang telah didinginkan dalam desikator. 

9. Menghitung kadar minyak/ lemak dengan rumus: 

Kadar lemak (%) =                            x 100 % 

 

 

Berat Lemak  

Berat bahan 
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3.5.6. Analisa Kadar Protein Metode Semi Mikro Kjedahl (Sudarmadji 

dkk., 1997) 

1. Mengambil 0,1 gram bahan dan memasukkan ke dalam Labu Kjedhal. 

2. Menambahkan  2,5 ml H2SO4 (93-98% bebas N). 

3. Menambahkan 1 gram campuran Na2SO4-HgO (20:1) sebagai katalisator. 

4. Mendidihkan sampai jernih dan melanjutkan lagi pendidihan selama 30 

menit. 

5. Setelah dingin, mencuci labu kjedhal dengan aquades dan mendidihkan lagi 

selam 30 menit. 

6. Setelah dingin menambahkan 25 ml aquades dan 10 ml larutan NaOH-

Na2S2O3 dan beberapa butiran zink. 

7. Melakukan destilasi, destilat ditampung sebanyak 100 ml dalam erlenmeyer 

yang berisis 10 ml larutan jenuh asam borat dan beberap tetes indikator merah 

metil atau metilen biru. Mentitrasi larutan yang diperoleh dengan 0,02 N HCl. 

8. Menghitung total N atau % protein dalam contoh dengan rumus: 

Jumlah N total =    x 14,008 x f 

3.5.7. Uji Intesnsitas Warna (Yuwono dan Susanto,1998) 

1. Menyiapkan sampel dalam kuvet  

2. Menghidupkan colour reader 

3. Menentukan target L, a dan b. Dimana L adalah kecerahan, nilai positif (+) 

berarti cerah, nilai (-) berarti suram; axis a, nilai positif (+) berarti merah dan 

nilai negatif (-) berarti hijau; axis b, nilai positif (+) berarti kuning dan nilai  

(-) berarti biru. kemudian mengukur warna. 

 

ml HCl x N HCl 

ml larutan contoh 
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3.5.6. Uji Organoleptik (SNI 01-2346-2006) 

Metode yang digunakan untuk uji organoleptik yaitu dengan menggunakan 

score sheet. Pengujian dilakukan oleh 15 panelis yang ada di Laboraturium Ilmu 

dan Teknologi Pangan. Pengujian bersifat subjektif dengan menggunakan indera 

yang ditujukan pada kenampakan, bau dan tekstur.Skor yang diperoleh pada 

pengujian organoleptik berdasarkan SNI 01-2729.1-2006 dibagi menjadi 3 kriteria 

yaitu kategori ikan segar dengan nilai organoleptik 7-9, kategori ikan agak segar 

dengan nilai organoleptik 5-6 dan kategori ikan tidak segar dengan nilai 

organoleptik 1-3.   

Uji Organoleptik  score sheet 

Tekstur 

9 = padat, kompak, elastis 

8 = padat, kompak, agak elastis 

7 = padat,kompak,kurang elastis 

5 = kurang  padat, kurang kompak 

3 = lembek,tidak kompak 

1 = lembek sekali 

 

Bau 

9 = sangat segar 

8 = segar 

7 = kurang segar, mengarah  ke netral  

5 = apek sedikit tengik 

3 = asam,tengik 

1 = busuk 

 

Kenampakan 

9= daging putih krem kemerahan,sangat cemerlang 

8 = daging putih krem agak kemerahan, agak 

       kekuning,cemerlang 

7 = daging krem agak kemerahan kunig, kurang 

cemerlang 

5 = daging krem kecoklatan, kusam 

3 = daging agak kehijauan, kusam 

1 = daging kehijauan, sangat kusam 
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Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Larutan Kunyit (Pretty modifikasi,2007) 

  

Kunyit 500 g 

Pencucian 

Pemarutan 

Ektrak Kunyit 

Ekstraksi (penambahan aquades dengan 

bahan 1:1) dan maserasi ( 1 jam) 

Penyaringan  

(Kain saring dan kertas 

saring) 

Ampas 

Disimpan pada botol 

steril pada pendingin 

Larutan Kunyit 
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50 ml Asam Asetat 

dan Aquabides 100 ml 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Larutan Kitosan ( Hikmah,2007) 

 

 

  

Kitosan 1 gram 

 

 

 
Homogenisasi 

 

Pengendapan selama 24 jam 

 

Penyaringan kertas whatman 

 

Ekstrak kitosan 
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 ± 

 

 

 

 

  

 Analisa : pH dan 

 intensitas warna 

    

Keterangan : * = konsentrasi larutan kunyit ( 0%,2,5 %, 5%, dan 7,5%). 

 ** = Konsentrasi Larutan Kitosan ( 0,5%, dan 1%). 

 = Analisis pengamatan 

 

Gambar 7. Diagram Alir Pembuatan Edible Coating yang Diinkorporasi Larutan 

Kunyit dan Kitosan (Sigit modifikasi, 2013) 

 

 

 

Singkong 5 g 

Larutan kunyit * dan 

larutan kitosan** 

Gliserol 2 ml CaCl2 10 mg 

Ditambahkan Aquades 95 ml 

Pemanasan sampai suhu 75 
o
C 

selama ± 10 menit  

Pendinginan sampai 

suhu 35
o
C 

Edible coating Pati 
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  Pengukuran Analisa 

  WHC 

 

Pengukuran pH dan 

Intensitas Warna 

 

 

Pengukuran : pH, Analisa 

Kadar Air, Analisa Protein, 

Analisa Lemak, Analisa 

TVBN (Total Volatile Bases 

Nitrogen) 

 

 

Keterangan :          = Analisis pengamatan 

        

Gambar 8. Diagram Alir Aplikasi Larutan Kunyit dan Kitosan pada Fillet Ikan 

Nila Merah Sebagai Pelapis Coating 

 

 

 

selama 30 

detik 

Pembersihan 

 

Ikan Nila Merah 

Sisik Ikan, kotoran isi 

perut ikan 

 

Pemfilletan ikan 

 

Proses pelapisan 

penyimpanan 

 


