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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental 

semu (Quasi Experimental Design). Dimana eksperimental semu merupakan 

modifikasi dari true experimental design. Ciri dari eksperimen semu adalah 

manipulasi eksperimen variabel bebas, tidak ada pemilihan acak untuk kelompok, 

dan atau tidak ada kelompok kontrol (Brink dan Wood, 2000). 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan rancangan Factorial Design, yang 

merupakan desain eksperimen dengan adanya dua atau lebih variabel independen 

yang dimanipulasi (Santoso, 2010). Adapun sekema penelitiannya adalah sebagai 

berikut: 

Variabel A 

 A1 A2 

B1   

B2   

Gambar 3.1 Rancangan Desain Faktorial 

keterangan: 
Variabel A:Variabel bebas 1 
Variabel B: Variabel bebas 2 

Berdasarkan permasalahannya, rancangan yang digunakan adalah  

factorial design yang terdiri dari 2 faktor yaitu faktor A (perbandingan komposisi 

limbah cair pati bengkuang dengan air kelapa) yang terdiri dari A1 (25%:75% dari 

Variabel B 
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500 ml), A2 (50% : 50% dari 500 ml) dan A3 (25% : 75% dari 500 ml). Penentuan 

perbandingan komposisi tersebut mengacu pada hasil uji pendahuluan yang 

dilakukan sebelumnya yakni menggunakan perbandingan 25% limbah cair pati 

bengkuang : 75% air kelapa dari 500 ml, 50% limbah cair pati bengkuang : 50% 

air kelapa dari 500 ml, 75% limbah cair pati bengkuang : 25% air kelapa dari 500 

ml,dan 100% limbah cair pati bengkuang sebesar 500 ml. Perbandingan 

komposisi paling efektif yaitu 25% limbah cair pati bengkuang : 75% air kelapa 

dari 500 ml. Sedangkan faktor B (Lama Fermentasi) yang terdiri dari B1 (7 hari ), 

B2 (10 hari), dan B3 (13 hari). Penentuan lama fermentasi pada penelitian ini yaitu 

berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rizal dkk (2013) dari 

hari ke 2 hingga hari ke 14. Lama fermentasi paling efektif yaitu pada hari ke 14. 

Rancangan penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 yaitu: 

Tabel 3.1 Rancangan Faktorial 3 x 3 

Faktor A 
A1 A2 A3 

Faktor B 
B1 A1 B1 A2 B1 A3 B1 
B2 A1 B2 A2 B2 A3 B2 
B3 A1 B3 A2 B3 A3 B3 

Keterangan: 
A : Perbandingan limbah cair pati bengkuang dengan air kelapa 
A1 : 25% : 75% 
A2 : 50% : 50% 
A3 : 75% : 25% 
B : Lama fermentasi 
B1 : 7 hari 
B2 : 10 hari 
B3 : 13 hari 

Rancangan percobaan yang digunakan untuk menempatkan unit 

eksperimental dalam lingkungan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
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Lengkap. Rancangan jenis ini memiliki ciri khas yaitu bahan percobaannya dan 

lingkungan yang relatif homogen. Rancangan ini merupakan rancangan yang 

semua satuan percobaannya mempunyai peluang yang sama besarnya untuk 

dikenai suatu jenis perlakuan atau pengacakan dilakukan secara lengkap tanpa 

batasan tertentu. Pada suatu penelitian diperlukan suatu ulangan dalam perlakuan, 

hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian terhadap suatu penelitian. 

Penentuan jumlah ulangan didasarkan atas persamaan : 

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)  15 

(9-1) (r-1)   15 

8(r-1)   15 

8r – 8  15 

8r   23 

r   2,9 

r  3 

Dari hasil perhitungan diatas, didapatkan bahwa jumlah pengulangan 

yang diperlukan adalah sebanyak 3 kali. Denah Rancangan Acak Lengkap 

Faktorial pada penelitian ini menggunakan 9 perlakuan yang masing-masing 

diulang 3 kali. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka penyusunan 

Rancangan Acak Lengkap Faktorial sebagai berikut:  

Banyak unit eksperimen pada petak RAL Faktorial 

= Banyak perlakuan x Ulangan  

= 9 x 3 

= 27 unit (petak) 
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Ragam unit eksperimen : 

A1 B1A1 B1I, A1 B1II, A1 B1III. 

A1 B2A1 B2I, A1 B2II, A1 B2III. 

A1 B3A1 B3I, A1 B3II, A1 B3III. 

A2 B1A2 B1I, A2 B1II, A2 B1III. 

A2 B2A2 B2I, A2 B2II, A2 B2III. 

A2 B3A2 B3I, A2 B3II, A2 B3III. 

A3 B1A3 B1I, A3 B1II, A3 B1III. 

A3 B2A3 B2I, A3 B2II, A3 B2III. 

A3 B3A3 B3I, A3 B3II, A3 B3III. 

Penempatan setiap unit eksperimen dilakukan dengan melakukan pengundian 

dengan hasil berikut: 

Tabel 3.2 Denah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

A1 B1I A1 B1II A3 B2I 

A3 B1III A3 B1II A2 B2III 

A2 B2I A3 B3III A1 B3I 

A2 B1II A2 B1I A2 B1III 

A1 B3II A1 B2III A1 B2I 

A3 B3I A2 B3I A3 B2II 

A1 B2II A2 B2II A3 B1I 

A2 B3II A3 B2III A1 B1III 

A2 B3III A1 B3II A3 B3II 

Keterangan:  

A1B1 : 25% limbah cair pati bengkuang:75% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 7 hari. 

A2B1 : 50% limbah cair pati bengkuang:50% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 7 hari. 

A3B1 : 75% limbah cair pati bengkuang:25% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 7 hari. 
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A1B2 : 25% limbah cair pati bengkuang:75% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 10 hari. 

A2B2 : 50% limbah cair pati bengkuang:50% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 10 hari. 

A3B2 : 75% limbah cair pati bengkuang:25% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 10 hari. 

A1B2 : 25% limbah cair pati bengkuang:75% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 13 hari. 

A2B2 : 50% limbah cair pati bengkuang:50% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 13 hari. 

A3B2 : 75% limbah cair pati bengkuang:25% air kelapa dari 500 ml dan lama 
fermentasi 13 hari. 

Banyak Ulangan: 
I = ulangan 1 
II = ulangan 2 
III = ulangan 3 
 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pengembangan Bioteknologi 

Universitas Muhammadiyah Malang, Laboratorium Pengujian Mutu & Keamanan 

Pangan THP Universitas Brawijaya, Laboratorium Nutrisi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Pada tanggal  09 Juni – 15 Agustus 2017. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Menurut Sukmadiata dan Nana (2011) 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 limbah cair pati bengkuang yang dibuat sendiri di Pusat 

Pengembangan Bioteknologi UMM dan air kelapa dari pasar tradisional desa 

Tunggulwulung. 
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3.2.1 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini adalah 6,75 liter limbah 

cair pati bengkuang  dan 6,75 liter air kelapa yang nanti akan di kombinasikan 

dengan perbandingan komposisi limbah dan air kelapa sebesar 25%:75%, 

50%:50% dan 75%:25% dari 500 ml.. 

3.2.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambiln sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Bungin (2009) teknik 

sampling ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamanakan 

tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.  

Sampel dalam penelitian ini adalah 27 kombinasi limbah cair pati 

bengkuang dengan air kelapa limbah yang terdiri dari 9 perlakuan dan 3 kali 

ulangan. Jumlah sampel diperoleh dari mengalikan faktor-faktor yang ada dalam 

factorial design yaitu 9 perlakuan dengan ulangan (replikasi), karena jumlah 

replikasi sudah ditentukan menjadi 3 ulangan sehingga jumlah sampel diperoleh 

adalah 27 sampel. Berikut rumus menenjukan jumlah sampel, yaitu: 

n = t x r 

   = 9 x 3 

   = 27 

Keterangan : 
n : jumlah sampel 



58 
 

t : treatment (kelompok perlakuan) 
r : replikasi (ulangan)  
 

 

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, 2008). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perbandingan komposisi limbah cair 

pati bengkuang dengan air kelapa dan lama fermentasi. Variasi perbandingan 

komposisi limbah cair pati bengkuang dengan air kelapa yang dilakukan pada 

penelitian yaitu 25%:75%, 50%:50%, 75%:25%. Variasi lama fermentasi dalam 

penelitian ini adalah 7 hari, 10 hari dan 13 hari.  

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kualitas nata. Kualitas nata tersebut meliputi ketebalan nata, 

kadar serat, kadar air, dan uji organoleptik yang meliputi: aroma, rasa, tekstur dan 

warna nata de jicamacoco serta uji ketebalan. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2008). Variabel kontrol dalam penelitian 

ini adalah umur limbah cair pati bengkuang (12 jam  setelah pengendapan), umur 

air kelapa setelah dibuka (maksimal 1 hari), jumlah stater (Acetobacter xylinum), 
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pH fermentasi, jumlah ZA, jumlah gula, tempat penyimpanan, ukuran wadah yang 

digunakan dan suhu penyimpanan. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Perbandingan komposisi antara Limbah cair pati bengkuang dengan air 

kelapa adalah perbandingan jumlah takaran antara limbah cair pati 

bengkuang dengan air lelapa. Perbandingan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 75%:25%, 50%:50%, 25%:75% dari 500 ml. 

2. Lama fermentasi adalah lama waktu yang dibutuhkan dalam proses 

mengubah bahan dasar menjadi suatu produk oleh sel mikroba (Wibowo, 

1988). Lama fermentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 7 hari, 

10 hari dan 13 hari. 

3. Kualitas nata adalah tingkat baik buruknya nata yang diproduksi. Kualitas 

nata didapatkan berdasarkan ketebalan nata, kandungan gizi nya yang 

meliputi kadar serat dan kadar air, berdasarkan tingkat kesukaan 

(organoleptik) meliputi aroma, rasa, tekstur dan warna dan berdasarkan 

tingkat ketebalan nata. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan 

A. Menyiapkan alat yang kan digunakan dalam penelitian adapun alat yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Alat yang digunakan dalam pembuatan nata de jicamacoco 

1. Panci      2 buah 

2. Kompor      2 buah 

3. Gas      2 buah 

4. Gelas ukur     1 buah 

5. Neraca      1 buah 

6. Pengaduk dari kayu atau stainless steel  2 buah 

7. Saringan      3 buah 

8. Koran (kertas)     20 lembar 

9. Karet       33 buah 

10. Baskom plastik     2 buah 

11. Toples       33 buah 

12. Beaker Glass      1 buah 

13. Bunsen      1 buah 

14. Kertas Indikator pH    11 lembar 

15. Tissue       1 pcs 

B. Menyiapkan bahan yang digunakan untuk penelitian, bahan yang 

digunakan sebagai berikut: 

a) Bahan yang digunakan dalam pembuatan nata de jicamacoco 
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1. Limbah cair pati bengkuang   12 liter 

2. Air kelapa     12 liter 

3. Gula pasir     165 gram 

4. Pupuk ZA     83 gram 

5. Stater Nata (Bibit nata)    8 botol 

3.6.2 Tahap pelaksanaan 

1. Preparasi 

a. Penyaringan 

Penyaringan bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau benda 

asing yang tercampur dengan air kelapa dan limbah cair pati 

bengkuang. Penyaringan dilakukan dengan penyaring plastik. 

b. Sterilisasi nampan  

Sterilisasi nampan dengan alkohol 70% atau biasanya dijemur 

dibawah terik matahari (09.00 – 10.00). 

c. Mengukur gula pasir dan Amonium sulfat (ZA)  

Untuk mendukung pertumbuhan bibit perlu ditambahkan gula pasir 

sebanyak 1% dan ZA 0,5%, jadi dalam 1 liter bahan utama perlu 

ditambahkan gula pasir sebanyak 10 gram dan ZA sebanyak 5 gram. 

d. Membuat perbandingan komposisi limbah cair pati bengkuang dengan 

air kelapa yaitu 25%:75%, 50%:50%, 75%:25% dalam 500 mililiter 

 Perbandingan 25%:75% (limbar cair pati bengkuang : air kelapa) 

25% limbah cair pati bengkuang =   
   
          

 = 125 ml 
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75% air kelapa =   
   
          

 = 375 ml 

 Perbandingan 50%:50% (limbar cair pati bengkuang : air kelapa) 

50% limbah cair pati bengkuang =   
   
          

 = 250 ml 

50% air kelapa =   
   
          

 = 250 ml 

 Perbandingan 75%:25% (limbar cair pati bengkuang : air kelapa) 

75% limbah cair pati bengkuang =   
   
          

 = 375 ml 

25% air kelapa =   
   
          

 = 125 ml 

2. Pembuatan Nata 

1) Pemasukkan dan penambahan bahan 

Cara kerja: 

 Memasukkan campuran limbah cair pati bengkuang dengan air 

kelapa 

 Merebus campuran limbah cair pati bengkuang dengan air 

kelapa hingga ± 5 menit hingga mendidih 

 Memasukkan bahan tambahan yaitu gula pasir dan ZA 
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 Mengaduk bahan-bahan yang telah tercampur jika terdapat busa, 

busanya diambil dan dibuang agar tidap mempengaruhi dalam 

pembuatan nata. 

 Mengukur pH dengan kertas indikator pH, pH optimal yaitu 4-

4,5 (apabila pH kurang optimal maka ditambahkan cuka) 

 Memasukkan kedalam toples sebanyak 400 ml 

 Menutup dengan koran menggunakan karet 

 Memberi label supaya mudah untuk diteliti 

 Mendinginkan hingga suhu kamar ± 28ºC selama 3 jam 

3. Pemberian Bibit (Inokulasi) 

Pemberian bibit dilakukan apabila bahan-bahan yang telah 

dicampur dan dipanaskan sudah benar-benar dingin. Pemberian bibit 

dilakukan pada waktu masih dalam keadaan panas, maka bibit nata 

akan mengalami kematian dan pemberian bibit yang terlalu lama 

maka bahan-bahan yang sudah direbus akan ditumbuhi bakteri lain. 

Dalam inokulasi bibit nata diperlukan kecermatan dan hati-hati karena 

resiko terkontaminasi dengan bakteri lain sangat besar. Cara kerja 

dalam pemberian bibit sebagai berikut: 

 Mensterilkan beaker glass ukuran 100ml dan tangan dengan 

alkohol 70%  

 Mensterilkan ujung beakerglass dengan dibakar bunsen 

 Botol yang berisi stater ujungnya disterilkan diatas bunsen 

supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri lain 
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 Menuangkan bibit kedalam beaker glass sebanyak 40 ml  

 Membuka toples yang berisi bahan disalah satu sudut 

 Menuangkan kedalam toples yang berisi bahan-bahan yang 

telah direbus. 

 Menunggu selama 7, 10 dan 13 hari untuk pengamatan 

4. Fermentasi 

Fermentasi dilakukan pada toples-toples bening berbentuk segi 

empat supaya mudah diamati dari luar dan tidak membuka penutunya 

untuk menghindari adanya kontaminasi. Setelah ditanam, bibit nata 

akan segera berkembang dan tumbuh dengan perkembangan pesat 

hingga hari ke lima. Adapun hal yang perlu diperhatikan saat proses 

fermentasi yaitu, nampan atau toples jangan sampai dibuka dan 

digeser atau terkena goncangan. Nampan fermentasi yang sering 

dibuka akan mengundang mikroorganisme lain terutama jamur ikut 

tumbuh pada permukaan nata. Sementara goncangan, maka akan 

terbentuk nata yang berlapis lapis. Namun penutupan nampan tidak 

boleh terlalu rapat karena Acetobacter xylinum memerlukan oksigen 

bagi pertumbuhannya.  

5. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan apabila semua cairan telah berubah menjadi 

nata. Biasanya dilakukan setelah fermentasi 7, 10, dan 13 hari. 

Apabila penundaan pemanenan terlalu lama maka nata akan 

ditumbuhi jamur dan menjadi rusak.  
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6. Penanganan pascafermentasi 

a. Perendaman 

Perendaman dilakukan selama 3 hari, setiap harinya air rendaman 

diganti. Perendaman bertujuan untuk menurunkan pH dan 

menghilangkan bau asam cuka. 

b. Pembersihan dan Pengirisan 

Memebuang lapisan tipis yang berada diatas permukaan nata 

dengan pinset dan lapisan dibawah dengan cara dikerok karena 

lapisannya mudah hancur. Mengiris nata dengan bentuk kubus 

(kotak) supaya menarik. 

c. Pemanasan 

Nata yang telah diiris-iris kemudian dipanaskan dengan cara 

direbus ±5 menit. Pemanasan tersebut bertujuan untuk mematikan 

sisa Acetobacter xylinum sehingga fermentasi dapat dihentikan. 

Selain itu perebusan untuk menurunkan kadar asam asetat yang 

terdapat dalam nata. Perebusan biasanya dilakukan 3 kali supaya 

asam asetatnya benar-benar hilang.  

3.6.3 Tahap Pengamatan 

Tahap yang diamati setelah percobaan atau penelitian yaitu uji kualitas 

gizi pada nata de jicamacoco yang terdiri dari uji kadar serat, uji kadar air, uji 

organoleptik dan uji ketebalan. Uji kualitas gizi dan ketebalan diujikan di 

Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan. 

 



66 
 

3.6.3.1 Analisis Kadar Air 

 Prinsip dari analisis kadar air adalah menguapkan air yang terdapat 

dalam bahan dengan oven dengan suhu 100°-105°C dalam jangka waktu tertentu 

(3-24 jam) hingga seluruh air yang terdapat dalam bahan menguap atau 

penyusutan berat bahan tidak berubah lagi (Chayati, 2010). Analisis kadar air 

pada penelitian ini menggunakan metode oven berdasarkan SNI-2891-1992 butir 

5.1.  

Perhitingan: 

Kadar air:   
 

 x 100% 

w  = bobot cuplikan sebelum dikeringkan, dalam gram 

w1 =  kehilangan bobot setelah dikeringkan, dalam gram  

3.6.3.2 Analisis Kadar Serat Kasar  

Komponen dalam suatu bahan yang tidak dapat larut dalam pemasakan 

dengan asam encer dan basa encer selama 30 menit adalah serat kasar dan abu. 

Untuk mendapatkan nilai serat kasar, maka bagian yang tidak larut tersebut 

(residu) dibakar sesuai dengan prosedur analisis abu. Selisih antara residu dengan 

abu adalah serat kasar (Chayati, 2010). Analisis kadar air pada penelitian ini 

menggunakan metode oven berdasarkan SNI-2891-1992 butir 11. yaitu sebagai 

berikut: 

Perhitangan: 

Serat kasar (%) > 1% 

% serat kasar =     
  

         

Dimana: 
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w = bobot cuplikan, dalam gram 

w1 = bobot abu, dalam gram 

w2 = bobot endapan pada kertas saring, dalam gram 

3.6.3.3 Uji Ketebalan 

Pengukuran nata de jicamacoco menggunakan alat yaitu jangka sorong 

kemudian dihitung ketebalan rata-rata dengan satuan centimeter (cm). 

3.6.3.4 Sifat Organoleptik  

Penilaian organoleptik bertujuan untuk mendapatkan nilai kesukaan pada 

masing-masing perlakuan yang meliputi tekstur, rasa, dan aroma. Data diperoleh 

dari angket uji kesukaan yang telah diisi oleh 12 panelis yang agak terlatih. 

Panelis berasal dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi angkatan 2013 

Universitas Muhammadiyah Malang.  Adapun skor yang digunakan adalah amat 

sangat suka (skor 7), sangat suka (skor 6), suka (skor 5), netral (4), tidak suka (3) 

sangat tidak suka (2) amat sangat tidak suka (1). Langkah-langkah uji 

organoleptik sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan 

a. Memimilih panelis yang sesuai syarat yang ditentukan yaitu: 

- Mahasiswa UMM Program Studi Pendidikan Biologi angkatan 

2013. 

- Konsisten dalam mengambil keputusan 

- Berbadan sehat 

- Bebas dari penyakit THT (Telinga Hidung Tenggorokan) 

- Tidak buta warna 
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- Tidak gangguan psikologis 

- Tidak menolak makanan yang akan diuji (tidak alergi) 

- Tidak melakukan uji 1 jam sebelum makan dan menunggu minimal 

20 menit setelah makan permen karet, makanan dan minuman 

ringan. 

b. Mempersiapkan bahan yang akan diuji 

c. Meletakkan bahan pada wadah  

2) Tahap Pelaksanaan 

a. Memberi penjelasan kepada panelis tentang hal yang akan diuji cara 

pengujian dan tujuan pengujian 

b. Mempersilahkan panelis untuk mencicipi rasa, aroma dan tekstur nata 

pada setiap perlakuan 

c. Setelah selesai mecicipi salah satu perlakuan, para panelis 

dipersilahkan untuk berkumur untuk menetralisir rasa sebelumnya. 

d. Panelis dipersilahkan mengisi angket yang telah disediakan. 

e. Uji organoleptik ini menggunakan pilihan nilai dalam bentuk skala 7 

dengan menguji aroma, rasa dan tekstur yaitu (1) sangat tidak suka, (2) 

tidak suka, (3) kurang suka, (4) netral, (5) suka (6) sangat suka (7) 

amat sangat suka. 
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3.7 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencampuran bahan dasar 
yaitu limbah cair pati 
bengkuang dengan air 

kelapa 

Perbandingan limbah cair 
pati bengkuang dengan air 

kelapa (25%:75%, 
50%:50%, 75%:25%) 

Penambahan gula dan 
amonium sulfat (ZA) 

Penyaringan bahan utama 

Perebusan dan pengadukan  

Pendinginan hingga suhu 
kamar  

Pemberian bibit (Inokulasi)  

7 hari, 10 hari dan 13 hari 
Fermentasi pada suhu 28°C 
- 31°C 

  

Perendaman selama 

Pemotongan 
berbentukkkubus 1x1 cm2

 

10% kultur Acetobacter 

xylinum  

Lembaran Nata 

Perebusan (100oC, 3 x 15 
menit 

Uji Kualitas Gizi, 
Ketebalan dan 
Organoleptik 
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3.8 Teknik Pengambilan Data 

Setelah pemberian perlakuan maka langkah selanjutnya adalah 

pengambilan data dengan cara observasi. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui observasi eksperimen di laboratorium. Observasi 

di laboratorium ini difokuskan pada obyek perlakuan yaitu variabel terikat yang 

diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam tabulasi data 

bentuk tabel. Tabel tersebut mencakup data kadar air, kadar serat, ketebalan dan 

organoleptik nata de jicamacoco. Adapun tabulasi data kualitas nata de 

jicamacoco ditunjukkan pada tabel brikut: 

Tabel 3.3 Data Kadar Air nata de jicamacoco 

Perlakuan Kadar Air (%) Rerata  
1 2 3 

     
     
     

 
Tabel 3.4 Data Kadar Serat nata de jicamacoco 

Perlakuan Kadar Serat (%) Rerata  
1 2 3 

     
     
     

 
Tabel 3.6 Data Ketebalan nata de jicamacoco 

Perlakuan Ketebalan (cm) Rerata  
1 2 3 
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abel 3.7 Organoleptik nata de jicamacoco 

No.  Kode Warna Aroma Tekstur Rasa 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
Keterangan: 

1 = amat sangat tidak suka 

2 = tidak suka  

3 = kurang suka 

4 = netral 

5 = suka 

6 = sangat suka 

7 = amat sangat suka 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

berupa data atau angka dari uji kadar air, kadar serat, uji ketebalan dan uji 

organoleptik nata de jicamacoco. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah 

dengan uji normalitas untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak. Uji homogenitas sebagai uji asumsi untuk mengetahui data yang 

diperoleh bersifat homogen atau tidak. Jika data berdistribusi normal dan 

homogen kemudian dilakukan analisis varians 2 jalur dengan bantuan analisis 

komputer SPSS. Analisis varians 2 jalur atau anava 2 jalur digunakan untuk 

mengetahui pengaruh perbandingan komposisi limbah cair pati bengkuang dengan 

air kelapa dan lama fermentasi terhadap kadar air, kadar serat, ketebalan, dan 

organoleptik nata de jicamacoco. Apabila hasil analisis tersebut menunjukkan 

adanya pengaruh atau interaksi, maka perlu dilakukan uji lanjutan dengan 

menggunakan uji Tukey (HSD) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 

dengan berdasarkan pada nilai rerata. Semua uji menggunakan tingkat kemaknaan 

95% ( = 0,05). 

 

     

 

 

 

 

 

 




