
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sedangkan 

jenis penelitian ini merupakan eksperimen murni sesungguhnya (True 

Experimental Research. Menurut Sukmadiata (2011), dalam eksperimen murni 

pengujian variable bebas dan terikat dilakukan terhadap sampel kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol.  

 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan permasalahannya, rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap Faktorial. Faktor A yaitu varietas apel yaitu Manalagi 

(A1), Rome beauty (A2), dan Anna (A3), sedangkan faktor B yaitu konsentrasi 

sari buah apel yaitu 0% (B0), 25% (B1), 50% (B2), 75% (B3), dan 100% (B4). 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

Faktorial. Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya diletakkan dan 

dilakukan secara acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit 

percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan. Rancangan 

Factorial Design tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Rancangan Acak Factorial Design 

Faktor 
B 

B0 B1 B2 B3 B4 

A 

A1 A1B0 A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 

A2 A2B0 A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 

A3 A3B0 A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 

 

Denah Rancangan Acak Lengkap pada penelitian ini menggunakan 2 

faktor, yaitu faktor A yaitu varietas buah apel dan faktor B yaitu konsentrasi sari 

buah apel yang masing-masing diulang 2 kali. Dalam rancangan penelitian ini, 

sekelompok subyek yang diambil dari populasi tertentu dikelompokkan secara 

random (acak) dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Denah Rancangan Acak The Posttest- Only Control Group Design 

A1B0 I A1B1 I A1B2 I A1B3 I A1B4 I 

A3B3 II A3B1 II A2B2 I A2B4 II A2B2 II 

A3B0 I A3B1 I A2B0 II A3B3 I A3B4 I 

A1B3 II A1B1 II A1B2 II A2B1 I A1B4 II 

A3B2 I A2B1 II A2B4 I A2B3 II A2B3 I 

A3B0 II A1B0 II A3B2 II A2B0 I A3B4 II 

Keterangan:  

a. Perlakuan  

A1B0 : Apel Manalagi dan konsentrasi sari buah apel 0% 

A1B1 : Apel Manalagi dan konsentrasi sari buah apel 25% 

A1B2 : Apel Manalagi dan konsentrasi sari buah apel 50% 

A1B3 : Apel Manalagi dan konsentrasi sari buah apel 75% 



35 
 

A1B4 : Apel Manalagi dan konsentrasi sari buah apel 100% 

A2B0 : Apel Rome beauty dan konsentrasi sari buah apel 0% 

A2B1 : Apel Rome beauty dan konsentrasi sari buah apel 25% 

A2B2 : Apel Rome beauty dan konsentrasi sari buah apel 50% 

A2B3 : Apel Rome beauty dan konsentrasi sari buah apel 75% 

A2B4 : Apel Rome beauty dan konsentrasi sari buah apel 100% 

A3B0 : Apel Anna dan konsentrasi sari buah apel 0% 

A3B1 : Apel Anna dan konsentrasi sari buah apel 25% 

A3B2 : Apel Anna dan konsentrasi sari buah apel 50% 

A3B3 : Apel Anna dan konsentrasi sari buah apel 75% 

A3B4 : Apel Anna dan konsentrasi sari buah apel 100% 

b. Banyak ulangan 

I  : Ulangan 1 

II  : Ulangan  2 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pusat Pengembangan (PUSBANG) Bioteknologi 

Universitas Muhammadiyah Malang, yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 

246 Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2017. 
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3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Menurut Gunawan (2013) populasi adalah keseluruhan objek penelitian, 

baik hasil menghitung maupun pengukuran (kuantitatif atau kualitatif) dari 

karakteristik tertentu yang akan dikenai generalisasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah buah apel dalam tiga varietas yang diperoleh dari daerah Kota Batu. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti (Gunawan, 2013). Sampel dalam penelitian ini 

adalah nata yang telah diberi perlakuan, dengan menggunakan 2 faktor, yaitu 

faktor A yang merupakan varietas buah apel dan faktor B yaitu konsentrasi sari 

buah apel. 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara 

mengambil sampel yang representatif atau mewakili populasi. Pengambilan 

sampel ini diharapkan dapat mewakili keadaan populasi yang sebenarnya, dalam 

penelitian ini pengambilan sampel yang dilakukan dengan teknik random 

sampling. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 2 faktor. 

Faktor A yaitu varietas apel yaitu Manalagi (A1), Rome beauty (A2), dan Anna 

(A3), sedangkan faktor B yaitu konsentrasi sari buah apel yaitu 0% (B0), 25% 
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(B1), 50% (B2), 75% (B3), dan 100% (B4). Jumlah ulangan yang digunakan 

dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(15-1) (r-1) ≥ 15 

14 (r-1) ≥ 15 

14r-14 ≥ 15 

14r≥ 15+14 

14r≥ 29 

r≥ 2,1 (2) 

keterangan: 

t = jumlah kelompok/perlakuan 

r = jumlah pengulangan 

n = jumlah sampel 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

dilakukan dengan 2 kali ulangan. Sehingga total sampel  yang dibutuhkan adalah 

30 sampel. 

 

3.4 Jenis Variabel  

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi sari buah apel 

pada berbagai varietas yang dibandingkan dengan air kelapa. Perlakuan 

n = r x t 

n = 15 x 2 

n = 30 
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menggunakan 2 faktor, faktor A yaitu varietas apel yaitu Manalagi (A1), Rome 

beauty (A2), dan Anna (A3), sedangkan faktor B yaitu konsentrasi sari buah apel 

yaitu 0% (B0), 25% (B1), 50% (B2), 75% (B3), dan 100% (B4). 

 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketebalan, kadar air, kadar 

serat, kadar gula total, kadar vitamin C serta uji organoleptik yang meliputi warna, 

rasa, aroma dan tekstur dari  nata de CoMa yang dihasilkan.  

 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang disamakan dalam dalam 

penelitian, yaitu takaran bahan tambahan seperti jenis gula yang digunakan yaitu 

gula pasir sebesar 15 gr, serta penghasil nitrogen sebesar 3 gr. Selain itu, 

mikroorganisme yang digunakan yaitu Acetobacter xylinum sebanyak 10% dari 

total volume yang digunakan yang sudah dikembangkan sendiri dari Pusat 

Pengembangan Biotek Universitas Muhammadiyah Malang, ruang penyimpanan 

yaitu diletakkan pada ruang penyimpanan nata di Pusat Pengembangan Biotek 

dengan suhu kamar dan alat-alat yang digunakan seperti panci, kompor, 

pengaduk, toples steril dan alat-alat yang dibutuhkan lainnya. Selain perlakuan 

berbagai varietas buah apel dan konsentrasi sari buah apel dibuat homogen. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Sari Buah Apel (Malus sp.) 

Sari buah apel diambil dari buah apel dari berbagai varietas, yaitu apel 

Manalagi, apel Rome beauty, serta apel Anna. Sari apel ini diperoleh dengan 

men-juicer apel, sehingga menghasilkan sari buah apel murni.  

3.5.2 Air Kelapa 

Ketika buah kelapa masih dalam keadaan muda, disebut dengan air 

degan. Umumnya buah kelapa yang berumur 9-10 bulan memiliki berat 3-4 

kg dengan volume 3-4 liter. Semakin tua buah kelapa, rata-rata volume air 

kela juga akan berkurang dengan warna yang semakin keruh. Usia cukup 

masak untuk buah kelapa adalah 12-14 bulan dengan rata-rata memiliki berat 

2 kg dan volume air yang tentunya ikut berkurang jumlahnya (Suhardiman, 

2000). 

3.5.3 Kualitas 

Kualitas merupakan suatu metode analisis kimia untuk 

mengidentifikasi kandungan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak dan 

serat pada suatu zat makanan dari bahan pakan atau pangan (Sandjaja. 2009). 

3.5.4 Ketebalan nata de CoMa 

Ketebalan merupakan salah satu ukuran, dimana pada penelitian ini 

yang dimaksudkan adalah ketebalan nata yang dihasilkan. Menurut Rizal 

(2013), ketebalan nata merupakan banyaknya gula (sukrosa) yang dapat 

diubah menjadi selulosa oleh Acetobacter xylinum sehingga serat yang 

terbentuk juga semakin tinggi. 
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3.5.5 Kadar Serat 

Kadar serat adalah presentase kandungan serat dalam suatu bahan. 

Penentuan kadar serat nata dilakukan sesuai SNI-01-2891-1992 butir 11 

mengenai Pengujian Makanan dan Minuman. 

3.5.6 Kadar Air 

Pengujian kadar air nata dilakukan menggunakan metode oven sesuai 

SNI-01-2891-1992 butir 5.1 mengenai Pengujian Makanan dan Minuman.  

3.5.7 Kadar Gula Total 

Pengujian kadar gula total nata dilakukan dengan menggunakan 

metode Anthrone. 

3.5.8 Kadar Vitamin C 

Pengujian kadar vitamin C nata dilakukan dengan menggunakan 

iodine atau metode iodimetri. 

3.5.9 Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan, yang dilakukan oleh panelis (Wagiyono, 2003). Pengindraan 

yang dilakukan meliputi warna, rasa, aroma, serta tekstur dari nata de CoMa 

tersebut. 

 

3.6 Hubungan Antar Variabel 

Adapun Variabel X dalam penelitian ini yaitu sari buah apel (Malus sp.) dari 

berbagai varietas dan variabel Y dari penelitian ini yaitu ketebalan, kadar air, 

kadar serat, kadar gula total, vitamin C serta uji organoleptik dari nata de CoMa. 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

secara langsung dan secara tidak langsung. Pengambilan data ini dilakukan 

dengan cara observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 

2010).  

Berdasarkan parameter pengamatan yang digunakan yaitu ketebalan nata, 

kadar air, kadar serat dan uji organoleptik adalah sebagai berikut: 

a. Kadar Serat 

Menurut SNI-01-2891-1992 butir 11 mengenai Pengujian Makanan dan 

Minuman, prosedur kerja dalam penentuan kadar serat kasar yakni dengan 

langkah sebagai berikut: 

(1) Menimbang 2 g - 4 g cuplikan. Bebaskan lemaknya dengan cara 

esktraksi dengan soxclet atau dengan cara mengaduk mengenap 

tuangkan contoh dalam pelarut organik sebanyak 3 kali. Keringkan 

contoh dan masukkan ke dalam erlenmeyer 500 ml 

(2) Tambahkan 50 ml larutan H2SO4 1,25%, kemudian didihkan selama 

30 menit dengan menggunakan pendingin tegak 

(3) Tambahkan 50 ml NaOH 3,25% dan didihkan lagi selama 30 menit 

(4) Dalam keadaan panas, saring dengan corong bucher yang berisi kertas 

saring tak berabu Whatman 54.41 atau 641 yang telah dikeringkan dan 

diketahui bobotnya 
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(5) Cuci endapan yang terdapat pada kertas saring berturut-turut dengan 

H2SO4 1,25%, air panas dan etanol 96%. 

(6) Angkat kertas saring beserta isinya, masukkan kedalam kotak timbang 

yang telah diketahui bobotnya, keringkan pada suhu 105°C, dinginkan 

dan timbang sampai bobot tetap 

(7) Bila ternyata kadar serat lebih besar dari 1%, abukan kertas saring 

beserta isinya, timbang sampai bobot tetap. 

(8) Berikut ini rumus perhitungan kadar serat: 

Serat kasar ≤ 1%  

% 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑟 =
𝑊

W2
𝑥 100% 

Serat kasar > 1% 

% 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑟 =
𝑊 − 𝑊1

W2
𝑥 100% 

Keterangan:  

W : bobot cuplikan (g) 

W1  : bobot abu (g) 

W2 : bobot endapan pada kertas saring (g) 

 
b. Kadar Air 

Menurut SNI-01-2891-1992 butir 5.1 mengenai Pengujian Makanan dan 

Minuman, prosedur kerja dalam menentuan kadar air menggunakan 

metode oven adalah sebagai berikut : 

(1) Timbang dengan seksama 1 g – 2 g cuplikan pada sebuah botol 

timbang tertutup yang sudah diketahui bobotnya. Untuk contoh berupa 
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cairan, botol timbang dilengkapi dengan pengaduk dan pasir 

kuarsa/kertas saring berlipat 

(2) Keringkan pada oven suhu 105°C selama 3 jam 

(3) Dinginkan dalam eksikator 

(4) Timbang, ulangi pekerjaan ini hingga diperoleh bobot tetap. 

(5) Menghitung kadar air dengan menggunakan rumus analisis kadar air. 

Berikut ini rumus perhitungan kadar air: 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 =
𝑊

𝑊1
𝑥 100% 

Keterangan:  

W : bobot cuplikan sebelum dikeringkan (g) 

W1  : keilangan bobot setelah dikeringkan (g) 

 

c. Ketebalan  

Ketebalan merupakan salah satu ukuran, dimana pada penelitian ini yang 

dimaksudkan adalah ketebalan nata yang dihasilkan. Menurut Rizal 

(2013), ketebalan nata merupakan banyaknya gula (sukrosa) yang dapat 

diubah menjadi selulosa oleh Acetobacter xylinum sehingga serat yang 

terbentuk juga semakin tinggi. Pengukuran ketebalan dilakukan 

menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran diperoleh dari 

pengukuran pada empat sisi lembaran nata, kemudian dirata-rata. 
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d. Kadar Vitamin C 

Menurut Perricone (2007) dalam Aina (2011), vitamin C merupakan asam 

askorbat, senyawa kimia yang larut dalam air. Pengujian vitamin C 

menggunakan betadine sebagai indikator. Pada kemasan betadine tertera 

bahwa betadine mengandung povidone iodine 10% yang setara dengan 

iodine 1%. Iodine ini lah yang sebenarnya menjadi indikator, karena 

reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C. 

 

e. Uji Organoleptik 

Penilaian organoleptik ini untuk mendapatkan nilai kesukaan dari masing-

masing perlakuan yang meliputi warna, tekstur, rasa dan aroma. Data 

diperoleh dari angket uji kesukaan yang telah diisi oleh 25 panelis. 

Pengujian organoleptik ini berdasarkan SNI 01-2346-2006 mengenai 

Petunjuk Pengujian Organoleptik dan atau Sensori. Langkah-langkah uji 

organoleptik adalah sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan 

a) Mempersiapkan panelis  

b) Mempersiapkan bahan yang akan diuji atau penyajian. Dalam 

pemasakan produk untuk uji rasa tidak boleh mempengaruhi rasa 

khas produk. 

c) Meletakkan bahan pada wadah dan meletakkannya diatas meja. 
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2) Tahap pelaksanaan  

a) Memberi penjelasan kepada panelis tentang hal yang akan diuji, 

cara pengujian dan tujuan pengujian. 

b) Mempersilahkan panelis untuk mengamati warna, tekstur, rasa 

dan aroma. 

c) Panelis dipersilahkan mengisi angket yang telah disediakan. 

d) Untuk uji organoleptik menggunakan pilihan nilai dalam bentuk 

skala 9 berdasarkan SNI yang mengatur tengan pengujian 

organoleptik. 
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3) Bentuk angket 
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3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.8.1 Persiapan Penelitian  

Persiapan dilakukan dengan menyiapkan alat dan bahan serta pembuatan 

sari kulit buah apel. Pembuatan sari ini diawali dengan mengumpulkan buah apel 

dengan 3 varietas yaitu Manalagi, Rome beauty dan Anna, yang dicuci dan 

dipotong kecil-kecil kemudian di-juicer. Selanjutnya disaring lagi untuk 

memisahkan cairan buah apel (sari apel) dari substratnya.. 

Persiapan selanjutnya merupakan persiapan alat dan bahan yang 

diperlukan untuk pembuatan nata serta area yang digunakan untuk pembuatan 

agar tetap steril. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nata 

antara lain: 

a. Alat

1) Toples/nampan

2) Panci

3) Juicer

4) Saringan halus

5) Gelas ukur 100 ml

6) Kertas koran dan karet

7) Kompor

8) Kertas pH

9) Timbangan

10) Pisau & telenan

11) Jangka sorong

12) Sendok

13) Spiritus/bunsen

14) Baskom

b. Bahan

1) ± 450 gr gula pasir

2) ± 60 gr sumber nitrogen
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3) ± 5-6 starter nata (Acetobacter xylinum) 

4) Sari buah apel (Malus sp.) dalam 3 varietas yaitu Manalagi, Rome beauty 

dan Anna 

 

3.8.2 Pelaksanaan Penelitian 

Tahap ini dimulai dengan tahap preparasi; tahap inokulasi, fermentasi dan 

pengendalian; tahap pemanenan dan pascafermentasi. Ketiga tahapan pembuatan 

nata tersebut dilaksanakan menurut Pambayun (2002) dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Tahap Preparasi 

Tahap preparasi ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu: 

1) Penyaringan 

Proses ini bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran yang 

tercampur dengan air kelapa. Penyaringan ini dapat dilakukan 

menggunakan penyaring plastik atau kain penyaring. Proses 

penyaringan ini dilakukan ketika penuangan air kelapa pada panci 

perebusan. 

2) Penambahan gula pasir dan ZA 

Perbandingan yang tepat pada penambahan gula dan ZA sangat 

berpengaruh pada proses pembuatan nata. Penambahan gula pasir 

minimal adalah 2,5% dan penambahan ZA sebanyak 0,5% dari total 

air kelapa yang digunakan dalam satuan ml, sedangkan gula pasir dan 
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ZA dalam satuan gr. Penambahan gula pasir dan ZA dapat dilakukan 

pada saat air kelapa dipanaskan, sambil diaduk hingga larut merata.  

3) Perebusan  

Perebusan dilakukan menggunakan panci besar. Setelah air kelapa 

mendidih, perebusan dipertahankan selama 5-10 menit. Hal ini 

dilakukan untuk meyakinkah bahwa mikrobia kontaminan telah mati, 

serta menyempurnakan pelarutan gula pasir dan ZA. 

4) Penambahan Cuka 

Setelah perebusan, dalam keadaan panci sudah terangkat dari kompor 

kemudian diambahkan cuka 99,8% sesuai kebutuhan dan diaduk 

sampai homogen. Penambahan cuka ini bertujuan untuk menurunkan 

pH air kelapa, sehingga penambahan ini disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing bahan. Selanjutnya, bahan tersebut dituang 

dalam toples dengan volume yang sama, yaitu sebanyak 500 ml. 

5) Pendinginan 

Pendinginan paling baik dilakukan dengan membiarkannya selama 1 

malam. Hal ini sekaligus dilakukan untuk mengecek ada tidaknya 

kontaminan. 

b. Inokulasi, Fermentasi, dan Pengendalian 

Tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian bibit (inokulasi) 

Pemberian bibit dilakukan apabila campuran air kelapa, gula, ZA dan 

asam sulfat telah benar-benar dingin. Tiap 1 botol bibit digunakan 
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untuk 5-6 nampan yang berisi kurang lebih 1 liter media fermentasi. 

Pemberian bibit cukup pada salah satu sudut nampan tanpa 

pengadukan.  

2) Fermentasi atau pemeraman 

Media fermentasi yang sudah diberi bibit dibiarkan selama 7-8 hari 

agar terjadi fermentasi dan terbentuk nata. Masa yang benar-benar 

harus dijaga adalah hari ke 1-5, sebab pada masa itulah perkembangan 

Acetobacter xylinum cukup baik untuk membentuk nata, namun cuka 

rawan terhadap kontaminasi. Fermentasi yang sempurna apabila tidak 

ada setetes air pun yang terdapat pada nampan, kecuali lembaran nata. 

Ciri-ciri nata yang bagus adalah berwarna putih transparan, dengan 

permukaan yang halus rata, memiliki ketebalan yang sama pada 

semua bagian, mempunyai selaput tipis di permukaan bagian atas 

yang dengan mudah dipisahkan, serta mempunyai lapisan tipis lembek 

di bagian bawah. Kedua lapisan tipis tersebut nantinya akan dibuang 

sebelum nata diiris. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses fermentasi antara 

lain, nampan jangan sampai dibuka dan digeser atau terkena 

goncangan. Selain itu, karena Acetobacter xylinum memerlukan udara 

bagi pertumbuhannya, nampan tidak boleh ditutup terlalu rapat. 
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c. Pemanenan dan Pascafermentasi 

1) Pemanenan 

Pemanenan dilakukan apabila media fermentasi sudah berubah 

menjadi nata. Umumnya dilakukan setelah 7-8 hari maksimal adalah 

14 hari. Penundaan pemanenan bisa ditolerir hanya sampai hari 

keempat belas. Jika melebihi batas tersebut maka nata yang terbentuk 

akan ditumbuhi oleh jamur dan menjadi rusak. Jika fermentasi 

berlangsung sempurna, maka tidak tersisa air sedikit pun kecuali 

lembaran nata. Pemanenan dilakukan dengan mengambil lembaran 

nata¸ kemudian ditempatkan pada ember besar untuk selanjutnya 

dilakukan pencucian.  

2) Pascafermentasi 

Adapun tahap-tahap pada fermentasi  asalah sebagai berikut: 

a) Pembersihan dan pengirisan 

Lembaran nata yang telah dipanen kemudian dicuci sambil 

dihilangkan bagian lapisan pada permukaan atas dan lapisan 

permukaan bawah. Penghilangan dapat dilakukan dengan 

mengelupas bagian tersebut atau dikerok menggunakan pisau atau 

batang kayu.  

Lembaran nata yang sudah bersih selanjutnya diiris dengan 

ukuran ± 1 cm3. Namun demikian bentuk irisan nata dapat berupa 

kubus, bulat atau menyerupai serabut sesuai dengan selera pasar. 

  



52 
 

b) Pemanasan 

Nata yang sudah diiris kemudian direbus selama ± 5 menit agar 

bakteri Acetobacter xylinum yang masih tersisa akan mati dan 

fermentasi terhenti. Perebusan juga bertujuan untuk menurunkan 

kadar asam asetat. 

c) Perendaman 

Setelah perebusan, nata kemudian direndam dalam air dingin 

selama 3 hari dengan pergantian airnya dilakukan setiap hari. 

Setelah perendaman, nata siap dikonsumsi. 

3.8.3 Pengamatan  

Tahap yang diamati setelah melakukan percobaan atau penelitian yaitu 

mengukur ketebalan nata pada masing-masing perlakuan dan pengulangan 

serta uji organoleptik dan uji kualitas nata.  

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

berupa data atau angka dari tingkat kesukaan dari uji organoleptik serta 

pengukuran ketebalan nata. Pada penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh 

penambahan sari buah apel (Malus sp.) pada berbagai varietas terhadap ketebalan, 

kadar air, kadar serat, kadar gula total, dan kadar vitamin C nata serta untuk 

mengetahui penyebarannya normal dan apakah varian datanya homogen, maka 

data yang diperoleh diuji terlebih dahulu dengan uji normalitas  dan uji 

homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan uji analisa varians dua arah. 
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Kemudian dilakukan uji Duncan untuk mengetahui perlakuan terbaik. Sedangkan 

untuk hasil skor uji organoleptik diuji menggunakan Friedman. 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas untuk mengetahui varians populasinya normal atau tidak. 

Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013), uji normalitas merupakan uji prasyarat 

tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik paramatrik 

atau statistik nonparametrik, sehingga dapat diketahui bentuk data tersebut normal 

atau tidak normal. Ketika data berdistribusi normal maka uji statistik yang 

digunakan adalah statistik parametrik, namun ketika data berdistribusi tidak 

normal, maka menggunakan statistik nonparametrik. 

Berikut ini beberapa jenis uji normalitas beserta rumus yang digunakan: 

(1) Uji X2 

𝑋2 = 𝛴
(𝑓0 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Keterangan: 

F0 = frekuensi pengamatan 

Fe = frekuensi harapan 

(2) Uji Kolmogrov-Smirnov 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah: 

H0 diterima  sig > 0,05 (data berdistribusi normal) 

H0 ditolak  sig < 0,05 (data tidak berdistribusi normal) 

(3) Uji Liliefors 

L0 diterima  L0 > L(α)(n) 

L0 diterima  L0 ≤ L(α)(n) 
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3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data merupakan uji prasyarat analisis tentang kalayakan 

data untuk dianalisis dengan menggukan uji statistik tertentu. Beberapa jenis uji 

homogenitas diantaranya yaitu (1) uji Bartlet dan (2) uji perbandingan varians 

(Misbahuddin dan Hasan, 2013). Uji Homogenitas dilakukan untuk memastikan 

apakah asumsi masing-masing data sudah terpenuhi atau belum.  

Berikut ini rumus yang digunakan dalam pengujian untuk uji homogenitas 

menurut Misbahuddin dan Hasan (2013): 

(1) Uji Bartlet 

X2 = (ln 10) {B – Σ (db)(log S2)1} 

Keterangan: 

Ln 10 = log napir 10 =2,3 

B  = (log S) x Σ (n1-1); ni = banyaknya data 

S2  = varian gabungan 

  = (n1 – S1
2) + (n2 – S2

2) + ... + (nk – Sk
2) 

   n1 + n2 + ... + nk 

(4) Uji Perbandingan Varians 

𝐹0 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Dengan kriterian pengujian sebagai berikut: 

H0 diterima  F0 ≤ F(v1)(v2) 

H0 ditolak  F0 ≥ F(v1)(v2) 
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3.9.3 Two Way Anova  

Two way Anova digunakan untuk menguji suatu efek, akibat atau 

berpengaruh tidaknya dari 2 atau lebih variabel tertentu yang diteliti. Misbahuddin 

dan Hasan (2013) menyebutkan bahwa pengujian ini merupakan pengujian 

hipotesis untuk k sampel (lebih dari dua sampel) yang independen dengan dua 

faktor yang berpengaruh.  

Berikut ini pembagian uji two way anova beserta rumus yang digunakan 

menurut  Misbahuddin dan Hasan (2013): 

(1) Two way anova tanpa interaksi (interaksi antara kedua faktor 

ditiadakan) 

Sumber 
Varians 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rata-Rata 
Kuadrat F0 

Rata-rata 
baris JKB b-1 s1

2 =
JKB

db
 f1 =

s1
2

s3
2 

Rata-rata 
kolom JKK k-1 s2

2 =
JKK

db
 f2 =

s2
2

s3
2 

Error JKE (k-1)(b-1) s3
2 =

JKE

db
 - 

Total JKT kb-1 - - 
 

JKT = ∑ ∑ Xij
2 −

T2 …

kb

k

j=1

b

i=1

 

JKB =  
∑ T . ib

i=1

k
−  

T2 …

kb
 

JKK =  
∑ Tj

2b
i=1

b
−  

T2 …

kb
 

JKE = JKT − JKB − JKK 
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(2) Two way anova dengan interaksi 

Sumber 
Varians 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rata-Rata 
Kuadrat F0 

Rata-rata 
baris JKB b-1 s1

2 =
JKB

db
 f1 =

s1
2

s4
2 

Rata-rata 
kolom JKK k-1 s2

2 =
JKK

db
 f2 =

s2
2

s4
2 

Interaksi JKI (b-1)(k-1) s3
2 =

JKI

db
 f3 =

s3
2

s4
2 

Error JKE bk(n-1) s4
2 =

JKE

db
 - 

Total JKT bkn-1 - - 

JKT = ∑ ∑ ∑ X

n

c=1

−
T2 …

bkn

k

j=1

b

i=1

 

JKB =  
∑ Ti

2b
i=1

kn
− 

T2 …

bkn
 

JKK =  
∑ Tj

2k
j=1

bn
−  

T2 …

bkn
 

JKI =  
∑ ∑ Tij

2k
j=1

b
i=1

n
−  

∑ Ti
2b

i=1

kn
−

∑ Tj
2k

j=1

bn
+

T2 …

bkn
 

JKE = JKT − JKB − JKK − JKI 

b = baris; k = kolom; dan n = ulangan percobaan 

 

3.9.4 Uji Duncan’s 

Uji ini dilakukan untuk menentukan atau memilih perlakuan yang terbaik 

atau paling efektif dari sejumlah n perlakuan dengan berdasar pada nilai rerata. 

Hasil dari pengujian ini nantinya digambarkan dalam bentuk notasi huruf, dimana 

perbedaan notasi menunjukkan adanya perbedaan nyata pada masing-masing 
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perlakuan. Sedangkan persamaan notasi menunjukkan bahwa perlakuan tersebut 

tidak berbeda nyata. 

 

3.9.5 Uji Friedman 

Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013), uji Friedman digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif k sampel berpasangan dan datanya berbentuk 

ordinal dengan rumus sebagai berikut: 

X0
2 =

12

nk(k + 1)
∑(Ri)

2 − 3n(K + 1) 

Keterangan: 

n : banyaknya baris dalam tabel 

k : banyaknya kolom 

Ri : jumlah rangking dalam kolom 

 

3.10 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Menurut Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI (2007), bahwa dari segi 

perancangannya secara garis besar sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang 

dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang khusus dirancang untuk 

memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sedangkan sumber 

belajar yang dimanfaatkan tidak didesain secara khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran. 
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3.10.1 Syarat Sumber Belajar 

Menurut Djohar (1987) dalam Nurcahyo (2007), pemanfaatan obyek atau 

kejadian secara efektif sebagai sumber belajar perlu memperhatikan syarat-syarat 

sebagai berikut: (1) kejelasan potensinya, (2) kejelasan sasarannya, (3) kesesuaian 

dengan tujuan belajar, (4) kejelasan informasi yang dapat diungkap, (5) kejelasan 

pedoman eksplorasinya, (6) kejelasan hasil yang diharapkan. 

Nurcahyo (2011) menyebutkan bahwa sumber belajar yang secara sengaja 

dikembangkan untuk tujuan pembelajaran dikategorikan sebagai bahan. Bahan 

ajar umumnya dikemas dalam bentuk bahan-bahan cetakan atau media lain yang 

secara potensial mampu menumbuhkan dorongan pada peserta didik untuk 

belajar. 

 

3.10.2 Penyusunan Sumber Belajar 

Pengembangan hasil penelitian menjadi sumber belajar ini sesuai dengan 

metode cycle 3E yang terdiri atas Eksplorasi, Eksplanasi (pengenalan konsep), 

serta Elaborasi (penerapan konsep) (Ferdiana, 2013). Fase eksplorasi merupakan 

fase pertama dalam learning cycle 3E, fase eksplorasi bertujuan untuk memikirkan 

konsep-konsep yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya 

yaitu fase eksplanasi atau pengenalan konsep. Fase pengenalan konsep berisi 

uraian materi yang berupa penjelasan konsep.Fase terakhir dalam learning cycle 

3E adalah fase elaborasi atau aplikasi konsep. Dalam fase aplikasi konsep terdapat 

2 kegiatan ilmiah, yakni mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 
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3.10.3 Pemanfaatan Sebagai Petunjuk Praktikum 

Dalam hal ini, peneliti akan membuat petunjuk praktikum dengan 

memenuhi aspek diatas kemudian mengaitkan hasil penelitian pada materi tingkat 

SMA kelas XII IPA semester ganjil, sesuai dengan KD 4.10 mengenai materi 

Bioteknologi.  

Menurut Tim Penyusun Panduan Penulisan Buku Penuntun Praktikun dan 

Laporan Praktikum Universitas Islam Indonesia (2016) sistematika buku penuntun 

praktikum adalah sebagai berikut: 

a. Bagian Awal 

Bagian awal ini terdiri atas (1) halaman judul, (2) kata pengantar (3) daftar isi. 

b. Bagian Isi 

Bagian isi berisi bagian utama praktikum yang terdiri atas kompetensi dasar, 

indikator capaian, tujuan praktikum, dasar teori, alat, bahan, prosedur kerja, 

analisis data, pertanyaan/diskusi dan daftar pustaka.  

c. Bagian Akhir 

Bagian akhir ini berisi format laporan  
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