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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Anilisis Deskriptif  

mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari penelitian dengan menguraikan sejelas 

mungkin (Notoadmodjo, 2002). Dalam hal ini berupa gambaran Kualitas gula 

siwalan baik secara fisik dan kimia 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Grujugan Kecamatan Gapura dan Di 

Laboratorium MIPA Universitas Brawijaya Malang,. Waktu penelitian dilakukan 

pada tanggal 26 s/d 18 Juni 2016. 

3.3 Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang 

dapat berupa :orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh atau 

dapat memberikan informasi (Ismiyanto, 2009). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh industri gula siwalan produksi rumahan di Desa Grujugan 

Kecamatan  Gapura, Kabupaten Sumenep.  

3.4 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh 

populasi tersebut, atau bagian Kecil dari anggota populasi yang di ambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian 

ini dipilih menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel 

apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 
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2010). Berdasarkan hal tersebut, sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi 

yang digunakan yaitu 8 Industri gula siwalan produksi rumahan di Desa Grujugan, 

Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.  

3.5 Alat dan Bahan 

 Alat  

-Erlenmeyer 

-Cawan petri  

-Botol  

-Colorimeter Hunter Lab 

-Spatula  

- Spatula  

-Blender 

-oven 

-Pinset  

-Kertas Saring   

-Timbangan  

- spektrofotometer 

-Timbangan Analitik 

               Bahan  

-Natrium Hidroksida 

-Phenolphthalein 

-Asam Asetat 

-Kalium Oksalat 

-Rapid test kit 

-Aquades 

-PbNo3 

-Larutan HCL 

-Air Raksa 
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3.6 Prosedur Penelitian 

 3.6.1 Pengambilan sampel Gula Siwalan 

Sebelum melakukan pengambilan sampel, terlebih dahulu 

melakukan persiapan terhadap botol – botol yang akan digunakan sebagai 

sampel. Botol-botol sampel terbuat dari gelas, mempunyai sumbat atau 

penutup yang pas dan kuat, keduanya sudah benar-benar steril 

 3.6.2 Pengujian Sampel secara Fisik 

 a.  Pengujian warna 

Penentuan indeks warna gula dilakukan dengan mengambil 0,6 g 

sampel gula selanjutnya dilarutkan dalam aquades sebanyak 40 mL. Larutan 

sampel tersebut ditambahkan aquades sampai 100 mL. Kemudian larutan 

tersebut dituang kedalam wadah gelas kimia. Dipastikan pH meter dalam 

keadaan yang bersih dan telah dikalibrasi pada larutan buffer pH 4 dan pH 

6,8. pH larutan sampel diatur sampai 7 dengan menambahkan 0,1 M HCl 

atau 0,1 M NaOH. Larutan tersebut diaduk dengan stirer magnetik selama 

pH larutan diatur. Kemudian dibaca absorbansinya pada spektrofotometer 

dengan panjang gelombang 420 nm dan 720 nm. Indeks warna larutan 

sampel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Indeks warna = a*420-2a*720 

Dimana a* = 

A = absorban 

b = panjang sel (cm) 

c = konsentrasi (g/mL) 
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3.6.3 Pengujian Gula Siwalan Secara Kimia  

Pengujian Kadar Air 

Analisis kadar air dengan menggunakan  oven.  Kadar  air  dihitung  sebagai  

persen  berat,  artinya  berapa  gram  berat  contoh  dengan  yang  selisih  

berat  dari  contoh  yang  belum  diuapkan  dengan  contoh  yang  telah  

(dikeringkan).  Jadi  kadar  air  dapat  diperoleh  dengan  menghitung  

kehilangan  berat  contoh  yang  dipanaskan.  

Urutan kerjanya sebagai berikut:  

o Cawan  porselin  dengan  penutup dibersihkan  dan  dikeringkan  dalam  

oven  pada  suhu  105º–110ºC  selama  1  jam.  Kemudian  didinginkan  

dalam  desikator  selama  30  menit dan ditimbang beratnya (A gram)  

o Sampel  ditimbang  sebanyak  2  gram  dan  ditaruh  dalam  cawan  

porselin  yang  telah  diketahui  beratnya  (B  gram).  Sampel  dalam  

porselin  ini  kemudian  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  105º–110ºC  

sampel  konstan  selama  24  jam,  selanjutnya didinginkan  dalam  

desikator  selama  30 menit dan ditimbang (C gram) 

o Penimbangan  ini  di  ulang  sampai  diperoleh  berat yang konstan. 

Adapun presentase kadar  air yang dapat dihitung sebagai berikut:  

Kadar air =
𝐵−𝐶

𝐵−𝐴
X 100% 

Dimana:  

A  =  Berat kering cawan (gr)  

B  =  Berat  kering  cawan  dan  sampel  awal  (gr)  

C  =  Berat kering cawan dan sampel setelah dikeringkan (gr). 

b.  Kadar abu 
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1. Pijarkan krus porselen dengan tutupnya dalam muffle furnace. Dinginkan 

dalam oven, kemudian masukkan ke dalam eksikator sampai dingin. 

Baru kemudian ditimbang. 

2. Timbang sampel dalam krus porselen yang telah diketahui beratnya 

(kira-kira 2 gram), selanjutnya panaskan di atas kompor listrik sehingga 

bahan menjadi arang. Kemudian pijarkan dalam muffle suhu 600oC 

selama  6 jam sampai menjadi abu berwarna keputih-putihan, biarkan 

muffle sampai menunjukkan suhu kamar, kemudian baru dibuka 

tutupnya. Kemudian krus dimasukkan ke dalam eksikator sampai dingin, 

baru kemudian ditimbang. 

% wb (wet basis) = 
)(

)(

gramlberatsampe

gramberatabu
x 100% 

% db (dry basis) = 
kadarair

wb

1

%
x 100% 

d. Analisis Kadar Gula  

Analis Kadar Gula dengan metode Lane-Eynon,  10 g sampel 

dilarutkan dalam aquades sampai 100 mL. Dituang 10 mL reagensia soxhlet 

kedalam erlenmeyer 250 mL. Larutan sampel diisi kedalam buret kemudian 

larutan sampel tersebut dititrasi kedalam erlenmeyer sebanyak 15 mL. Lalu 

dipanaskan sampai mendidih, pendidihan diteruskan selama 15 detik dan di 

tambahkan tetes demi tetes larutan sampel kedalam erlenmeyer yang berisi 

regensia soxhlet sampai warna biru hilang. Kemudian ditambahkan 1 ml 

larutan indikator methylene blue 0,2 % dan larutan sampel dititrasikan ke 

dalam erlenmeyer yang berisi regensia soxhlet sampai warna biru hilang. 
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Dicatat berapa banyak larutan sampel yang terpakai pada saat titrasi. 

Dihitung kadar gula invert sebelum inversi per 100 mL larutan sampel 

(dalam %). 

 

Gula Reduksi :  

 

 Total Gula   

 

 

W = berat sampel (g) 

V1 = Volume sampel setelah added10% memimpin netralsolusi asetat dan 

disaring (ml) 

V2 = volume sampel yang digunakan untuk hidrolisis (ml)  

V3 = volume sampel yang digunakan untuk titrasi (ml) 

E. Sukrosa  

Prosedur Kerja : 

 Mengambil larutan L1 dari Analisa Gula Sebelum Inversi sebanyak 25 ml 

dan memasukkan ke dalam beaker glass 

 Menambahkan 10 ml HCL 30%Memanaskan di dalam Water bath selama 

kurang lebih 10 menit 
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 Menetralisasi menggunakan NaOH 20% tetes demi tetes, mengecek 

kenetralan larutan menggunakan kertas lakmus biru 

 Memasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan menambahkan aquades 

hingga tanda tera (Larutan L2) 

 Menuangkan ke dalam beaker glass untuk menghomogenisasi larutan 

 Mengambil 25 ml Larutan L2 dan memasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 

ml 

 Menambahkan 25 ml Pereaksi Luff Schoorl dan beberapa batu didih untuk 

mempercepat pemanasan menggunakan Refluks dan Hot Plate 

 Melakukan pemanasan menggunakan Refluks dan Hot Plate selama 

kurang lebih 10 menit 

 Mendinginkan menggunakan air mengalir secara mendadak 

 Menambahkan 25 ml H2SO4 26,5% / 25% dengan melewatkannya pada 

dinding Erlenmeyer secara hati-hati 

 Menambahkan 20 ml KI 15% Mentitrasi menggunakan Na2S2O3 0,1 N 

hingga saat ditetesi menggunakan Indikator Amylum 1% sudah tidak 

terjadi perubahan warna (Coklat menjadi Biru Tua) 

 Mencatat volume titrasi (A ml) Membuat blanko pengujian dengan 

mengulangi prosedur No.7 s/d 13, tetapi dengan  mengganti 25 ml Larutan 

L2 dengan 25 ml Aquades 

 Mencatat volume titrasi blanko pengujian (B ml) Menghitung Kadar Gula 

Setelah Inversi dengan rumus : 
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-  Angka Tabel (AT) = (B ml – A ml) x (Normalitas Na2S2O3 terstandardisasi / 

0,1)  

- % Gula Setelah Inversi = (AT x Faktor Pengenceran) / (Bobot Sampel Uji 

(mg))x 100% 

- Kadar Sakarosa = (% Gula Setelah Inversi – % Gula Sebelum Inversi) x 0,95 

F. Cemaran logam 

1. Timbal (Pb) 

   Preparasi Sampel (gula siwalan) 

a.       Menghomogenkan larutan sampel (Gula siwalan). 

b.      Memipet 50 mL larutan sampel (Gula siwalan) ke dalam masing-

masing 2 erlenmeyer 100 mL. 

c.       Menambahkan 5 mL asam nitrat pekat (HNO3). 

d.      Memanaskan ke dalam lemari asam menggunakan kompor listrik 

secara perlahan-lahan hingga volumenya 20 mL dan larutannya 

menjadi jernih. 

e.       Mendinginkan larutan.  

f.       Menyaring larutan ke dalam labu ukur 50 mL. 

g.      Membilas erlenmeyer 100 mL dan menyaring hasil bilasanya. 

h.      Menambahkan larutan standar 100 ppm sebanyak 1 mL masing-  

masing ke dalam labu ukur 50 mL . 

i.       Mengencerkan dan menghomogenkan masing-masing larutan. 

j.       Mengukur absorbansi sampel (Gula siwalan) dengan menggunakan 

spektrofotometer serapan atom (SSA). 
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        2.      Pembuatan larutan baku 100 ppm 

a.         Memipet 10 mL larutan induk Pb(NO3)2 1000 ppm ke dalam labu 

takar 100 mL.  

b.        Mengencerkan dengan aquabides (H2O). 

       

 3.      Pembuatan deret standar 

 

a.    Memipet 0,5 mL, 0,75 mL, 1 mL, 1,25 mL dan 1,5 mL larutan baku 

100 ppm ke dalam 5 buah labu takar 50 mL. 

b.     Mengencerkan masing-masing larutan dengan aquades (H2O) dan 

menghomogenkannya. 

      4.      Pengujian kadar timbal (Pb)  

a.       Menyalakan rangkaian sektrofotometer serapan atom.  

b.      Mengeset  hollow cathode lamp.  

c.      Memastikan alat sektrofotometer serapan atom telah tersambung 

dengan komputer.  

d.     Menghubungkan alat sektrofotometer serapan atom dengan larutan 

standar dan sampel.  

e.     Melakukan analisis larutan standar dan sampel.  

f.      Mencatat nilai absorbansi dari masing-masing larutan.  

g.      Membuat kurva absorbansi timbal (Pb).  

h.      Mencatat konsentrasi timbal (Pb) dalam sampel dengan 

menggunakan evaporasi. 
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2.  Tembaga (Cu) 

 A. Pembuatan larutan standar tembaga (Cu) 

Untuk mendapatkan larutan standar dengan konsentrasi 1,00; 2,00; 

dan dan 4,00 ppm berturut-turut dipipet sebayak 10, 20, dan 40 ml larutan 

standar tembaga 10 ppm dimasukkan  kedalam  labu  takar  100  ml  lalu  

diencerkan  dengan  larutan  pengencer sampai garis tanda dan diaduk 

sampai homogen. 

B. Pembuatan kurva kalibrasi logam tembaga (Cu) 

Larutan seri standar logam tembaga 1,00 ppm kemudian diukur 

absorbansinya  dengan  spektofotometer  serapan  atom  pada  λspesifik  =  

324,8  nm.  Perlakuan  dilakukan  sebanyak 4 kali dan dilakukan hal yang 

sama untuk larutan seri standar 2,00  dan 4,00  ppm.  Alat Spektofotometri 

Serapan Atom  di set terlebih dahulu sesuai dengan instruksi dalam manual 

alat tersebut. Kemudian dikalibrasikan dengan kurva standar dari 

masingmasing logam Cu dengan konsentrasi 1,00;  2,00 dan 4,00 ppm. 

Diukur absorbansi atau  konsentrasi masing-masing sampel. 

 C. Pengukuran kadar logam Tembaga (Cu) 

Setelah  itu  kemudian  diukur  absorbansi  larutan  sampel  P.  

canaliculata  yang telah  dipreparasi dengan menggunakan  

Spektrofotometer Serapan Atom pada λspesifik  =  324,8.  Perlakuan  

 dilakukan  sebanyak  empat  kali  untuk  setiap  sampel.  Kadar  

logam  Submit to Jurnal SAINSMAT- Maret 2015  - 6 -berat  Cu  dalam  

masing-masing  sampel  dinyatakan  dengan  ppm  (part  per  million).  
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Untuk  mendapatkan  berat  kering  sampel  maka  nilai  konsentrasi  logam  

dalam  larutan   satuan μg/ml di konversi mg/kg (1 ppm= μg/mL).  

 

3. Seng (Zn) 

Tata cara  

a) Menimbang Sampel Gula siwalan.  

b) Masukkan ke dalam gelas piala dan tambahkan 20 mL HCl 6 M. 

c) Diamkan beberapa saat sampai sampel terlarut sempurna. 

d) Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL dengan disaring 

menggunakan kertas saring whatman 42.  

e) Fitrat kembali diekstraksi sebanyak dua kali dengan menggunakan 

20 mL HC 6 M dan ulangi prosedur 4 sampai 5.  

f) Tambahkan larutan 0,1 M HCl hingga tanda batas.  

g) Sediakan sebanyak 5 buah abu ukur 10 mL.  

h) masing-masing diisi dengan larutan sampel dan larutan standar Zn. 

Komposisinya yakni 

  1 mL sampel + 0 mL larutan standar 

        1 mL sampel + 1 mL larutan standar 

       1 mL sampel + 2 mL larutan standar 
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               1 mL sampel + 3 mL larutan standar 

       1 mL sampel + 4 mL larutan standar 

      1 mL sampel + 5 mL larutan standar 

Larutan yang telah divariasi konsentrasinya kemudian diukur absorbansinya 

dengan menggunakan alat SSA. Tentukan kadar Zn dengan menggunakan 

metode adisi standar. 

4. Timah (Sn) 

a. Pembuatan Larutan Standar Sn 

Larutan Standar Sn induk 1000 mg/L dibuat dari larutan dengan 

merek dagang spektrosol. Larutan Sn 100 mg/L dibuat dengan cara 

memindahkan 1 mLlarutan baku 1000 mg/L ke dalam labu ukur 10 mL 

kemudian diencerkan sampai batas. Larutan standar Sn 10,0 mg/L; 20,0 

mg/L; 30,0 mg/L; 40,0 mg/L dan 50,0mg/L dibuat dengan cara 

memindahkan 1 mL; 2 mL; 3 mL; 4 mL dan 5mLlarutan baku 100 mg/L ke 

dalam labu ukur 10 mL kemudian diencerkan sampai batas 

b. Pengukuran Alat Spektroskopi Serapan Atom  

Untuk Logam Sn Pengukuran konsentrasi 1,0 ppm Sn larutan diukur 

pada : 

1. Panjang gelombang pada 224,6nm 

2. Laju alir asetilen pada 4,0 L/menit 

3. Laju alir udara pada 6,0 L/menit 
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4. Lebar celah pada 0,2 nm 

5. Kuat arus HCL 15,0 µA 

6. Tinggi burner 4,0 mm 

c. Penentuan Konsentrasi Logam Sn 

gula siwalan  seluruhnya dituang kedalam wadah plastik dan 

dihomogenkan dengan menggunakan sendok plastik. Kemudian ditimbang 

secara tepat 10 gr sampel ke dalam gelas beker ukuran 250 mL lalu 

ditambahkan dengan aquabides 20 mL dan 5 mL HNO3 65%. 

kemudiandipanaskan selama 1 menit pada hot plate hal ini dimaksudkan 

untuk menguapkan sebanyak mungkin zat organik yang ada. Kemudian 

disaring dengan kertas saringWhatman no 42 ke dalam labu takar 50 mL 

dan diencerkan dengan menggunakan aquabides sampai tanda. Maka 

larutan ini merupakan larutan sampel yang digunakan untuk menentukan 

konsentrasi logam Sn pada sampel dengan menggunakan alat 

Spektrofotometri Serapan Atom ( James, 1999) 

5. Raksa (Hg) 

   Larutan sampel yang berasal dari hasil  destruksi daging rajungan 

dimasukkan dalam  tabung tertutup pada MVU yang dilengkapi penghisap, 

kemudian ditambahkan 5 ml SnCl2 10% b/v dan diukur serapannya dengan 

Spektrofotometri Serapan Atom tanpa nyala  pada panjang gelombang 253,6 

nm.  Konsentrasi merkuri dalam sampel ditentukan  berdasarkan persamaan 

garis regresi linier dari  kurva kalibrasi. Kadar merkuri sebenarnya  dapat 

dihitung dari konsentrasi tersebut,  menurut rumus di bawah ini: 
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  Kadar Raksa/Merkuri (mg/kg) : 
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑘𝑢𝑟𝑖 (

𝑚𝑔

𝑚𝑙
)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑘𝑔)
xVolume larutan 

Sampel  

6. Arsen (As) 

 Pengujian arsen dilakukan dengan metode ICP (Inductively Coupled 

Plasma), adapun prosedurnya adalah sebagai berikut: 

a) hidupkan komputer 

b) Alirkan Gas argon, tuggu 5 menit 

c) Hidupkan instrumen ICP, tunggu 10 menit 

d) Hidupkan water chiller, tunggu 5 menit sampai temperatur stabil  

e) Buka ICP sofware, klik Instrumen icon 

f) Klik w/l Calib, tunggu icp selesai  

g) Masukkan Blank (aquadest) 

h) Hidupkan plasma, tunggu 5 menit sampai stabil 

i) Setting para meter yang diperlukan setiap perubahan angka setting, klik read 

spectrum 

j) Klik standard dan masukan jumlah standar, nilai standrat (0,01 mg/L, 0,03 

mg/L, 0,05 mg/l, ) 

k) Masukkan sample number dan calibration solution 

l) Klik ok, klik manual sample source 

m) Klik analysis page, pilih standar dan sampel yang akan di analisa, aktifkan 

dg cra diblok, klik kanan, dan pilihlah select for analysis, kemudian klik 

start icon arsen 
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n) Kadar arsen yang terkandung dalam larutan akan terbaca pada layar 

komputer 

o) Matikan plasma tutup worksheet, tutup icp software 

p) Matikan water chiller 

q) Matikan ICP intrument 

r) Matikan komputer 

3.7 Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang di 

dapat berupa suatu perhitungan untuk mengetahui kualitas fisik dan kimia suatu 

produk berupa gula siwalan produksi rumahan di Desa Grujugan Kecamatan 

Gapura Kabupaten Sumenep dg metode spectrofotometer . selain itu, data yang di 

dapatkan berupa satuan perhitungan akan di gunakan untuk membandingkan 

dengan Satuan Standart Nasiaonl (SNI) yang telah di tentukan dan didiskripsikan 




