
15 

III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan selama 

21 hari. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang diperlukan berupa ember, gelas ukur, pengukur vitamin C, 

timbangan analitik, refraktometer, firmness tester, handsprayer, sarung tangan, 

keranjang, mortal martil, gunting, alat tulis, kamera, label, pisau dll. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah buah papaya 

calina/kalifornia (IPB9), plastik Wrap, kertas koran, net foam, box buah, aquades, 

amilum 1%, dan Iodin 0,01N. 

3.3 Metode Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktorial yang 

disusun dengan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 2 faktor perlakuan. 

Faktor 1 yaitu fase kematangan buah (S) yang terdiri dari S1 : Hijau , S2 : Hijau 

sedikit kuning, S3 : Hijau kekuningan. Sedangkan faktor II yaitu bahan 

pembungkus (P) yang terdiri: P0: tanpa pembungkus (kontrol), P1 : Kertas koran, 

P2 : Plastik Wrap, P3 : Net foam. Terdapat 12 kombinasi perlakuan dan diulang 

tiga kali. 
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3.4 Denah Penelitian 

  Denah Penelitian   

S1P0U1 S3P1U2 S1P1U3 S2P1U2 S2P0U3 S1P3U2 

S1P0U2 S3P0U3 S2P1U1 S3P1U3 S2P0U1 S3P2U3 

S3P0U2 S3P1U1 S1P2U3 S3P2U2 S3P3U3 S2P2U1 

S1P3U3 S1P1U1 S2P3U3 S2P3U1 S2P0U2 S3P2U1 

S1P1U2 S2P3U2 S1P2U2 S3P3U2 S2P2U3 S2P2U2 

S3P0U1 S1P0U3 S1P2U1 S2P1U3 S3P3U1 S1P3U1 

Keterangan: faktor I : Fase kematangan yang terdiri dari S1 = Hijau, S2 = Hijau 

sedikit kuning, S3= Hijau kekuning. Sedangkan faktor II : Bahan pengemasan 

yang terdiri dari  P0 = Kontrol (Tanpa perlakuan), P1= Kerta koran, P2= Plastik 

wrap , P3= Net foam. U1 = Ulangan 1, U2 = Ulangan 2, U3 = Ulangan 3. 

3.5 Tahapan Penelitian  

1.  Buah pepaya calina yang dibutuhkan diperoleh dari petani binaan PT. Negri 

Hijau yang ada di daerah Blora Jawa Tengah. Buah pepaya yang digunakan di 

pilih yang memiliki bentuk, ukuran yang seragam, bebas penyakit tidak cacat, 

fase kematangan sesuai kebutuhan penelitian, dan memilih buah yang masak 

fisiologis.  

2. Buah pepaya kemudian di bawa ke lamongan dan disortasi berdasarkan 

keseragaman warna sesuai kebutuhan penelitian yaitu warna hijau, hijau 

sedikit kuning dan hijau kekuningan. 

3. Bahan yang telah di sortasi kemudian masing-masing dimasukkan kedalam 

plastik Wrap, Net foam dan kertas koran sesuai dengan perlakuan yang telah 

ditentukan. 
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4. Buah pepaya yang telah dikemas, kemudian dilakukan pelabelan pada masing-

masing perlakuan, setelah itu di masukkan ke dalam box buah dengan jumlah 

5 buah papaya per box buah. 

5. Kemudian buah di bawa menggunakan mobil carter dari Lamongan sampai ke 

Malang dan disimpan pada suatu ruangan. 

6. Pengamatannya dilakukan selama 21 hari penyimpanan karena buah papaya 

memiliki masa simpan yang singkat dengan variabel pengamatan perubahan 

warna, kehilangan berat, tingkat kekerasan buah, total padatan terlaut (TPT), 

kandungan vitamin C, persentase keparahan serangan penyakit, intensitas 

serangan penyakit dan identifikasi penyakit. 

3.6 Pengamatan 

1. Perubahan Warna Buah 

Warna kulit buah diukur dengan pengamatan visual menggunakan indeks 

derajat kekuningan kulit buah. Derajat kekuningan kulit buah dinilai dengan 

skor angka  1  sampai  7  mengacu  pada  skor  pisang  Cavendish.  Namun 

disesuaikan dengan kondisi pepaya IPB 9 seperti Gambar 4. Nilai tersebut 

adalah;  

1 = Hijau         5 = Kuning dengan ujung hijau  

2 = Hijau sedikit kuning               6 = Kuning penuh  

3 = Hijau kekuningan      7 = Kuning dengan sedikit bintik 

coklat  

4 = Kuning lebih banyak dari hijau               (over ripe).    

(Sumber: Taris et al., 2014) 

Pengamatanya dilakukan 2 hari sekali sampai 21 hari. 
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Gambar 4. Indeks Warna Kulit Buah Pepaya IPB 9 

2. Susut Bobot buah 

Pengukuran susut bobot dilakukan secara gravimetri, yaitu mengurangi 

selisih bobot sebelum penyimpanan dengan sesudah penyimpanan. Dengan 

rumus: 

( a - b) x 100 % 

    a 

          Keterangan: a : bobot awal, b : bobot akhir 

          Pengamatannya 2 hari sekali sampai 21 hari. 

 3. Tingkat Kekerasan Buah 

Tingkat kekenyalan atau kekerasan buah diuji dengan alat Hardness Tester 

dan pengamatannya 4 hari sekali sampai dengan 21 hari. 

Cara penggunaan: 

a) Putar tombol trailing hingga angka menunjukan nol 

b) Melakukan pengupasan pada bagian kulit buah yang di amati 

c) Posisikan penetrometer tegak lurus terhadap buah 

d) Pelan-pelan dan terus menekan sensor pada bagian atas, tengah, dan 

bawah buah 
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e) Setelah ujung telah menembus daging buah, kemudian membaca nilai dari 

dial membuntuti.  

4. Kandungan Vitamin C 

Metode analisa vitamin C menggunakan metode Jacob: (Sudarmaji, dkk., 

1984) 

a) Menimbang sampel seberat 2 g 

b) Menghaluskan sampel menggunakan mortal martil 

c) Menambahkan aquades steril sebanyak 100ml dan dimasukan ke dalam 

labu takar kemudian diaduk. 

d) Setelah disaring, larutan diambil sebanyak 25 ml 

e) Kemudian menambahkan indikator Phenolftalein dua tetes. 

f) Mentitrasi sampel dengan Iodin  0,1 hingga  larutan berubah warna  

menjadi  coklat kehitaman.  

Perhitungan: 

 Asam tertitrasi total (mg/100 g bahan) = ml Iodin x fp x 100 

                                                                  Bobot contoh (g) 

fp : faktor pengenceran = 4 

Pengamatan dilakukan 4 hari sekali selam 21 hari penyimpanan 

5. TPT (Total Padatan Terlarut) 

Pengukuran kadar gula dalam buah diamati dengan menggunakan alat 

Refragtometer. Dengan cara mengambil sampel buah pepaya dari 3 

bagian; atas, tengah, dan bawah buah pepaya, yang dihaluskan, kemudian 

meletakkan sampel yang sudah dihaluskan kepermukaan kaca 
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refragtometer dan melihat nilai kadar gulanya. Pengamatan dilakukan 

ketika awal penyimpanan sampai dengan akhir penelitian (Pengamatannya 

4 hari sekali sampai 21 hari). 

6. Persentase Keparahan Serangan Penyakit 

Persentase keparahan serangan penyakit pada buah diamati 3 hari setelah 

penyimpanan sampai dengan penelitian selesai. Dapat diukur dengan 

cara:  

KpP = 
     

 
 

Keterangan : KpP : Keparahan serangan penyakit, Vn : Skor atau nilai 

area yang terserang, N : Jumlah buah yang diamati. 

7. Intensitas Serangan Penyakit 

Intensitas serangan penyakit pada buah diamati 3 hari setelah 

penyimpanan sampai dengan penelitian selesai. Pengukuran dinyatakan 

dalam             

                      I = 
 

 
      

Keterangan : I : Intensitas serangan pemnyakit, n : Jumlah buah yang 

terserang penyakit, N : Jumlah buah yang diamati. 

8. Identifikasi Penyakit 

Identifikasi penyakit pada buah papaya selama penyimpanan dilakukan 

selama 7 hari sekali selama penyimpanan 21 hari. Pengamatan dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi karakteristik gejala dan morfologi penyakit 

yang menyerang buah papaya pada media PDA. 
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3.7 Analisis Data 

Data yang di peroleh dianalisis dengan uji F (anova) untuk mengetahui 

keragaman dari perlakuan. Apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan 

dengan uji BNJ dengan taraf 5%, data disajikan dalam bentuk tabel. 

 


