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III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan di lakukan pada Agustus 2017 sampai Februari 2018 di 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan. Fakultas Pertanian-Peternakan, 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam pembuatan saus adalah Kompor, blender, panci, 

loyang, lemari pendingin, piring, sendok, pisau, gelas, spatula kayu, gelas ukur, 

timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413. Sedangkat alat-alat yang digunakan 

Analisa yaitu botol vial, oven, desikator Glaswerk Wertheim 6132, mortal-martil, 

labu ukur, corong, saringan, kapas, hand refactrometer, beaker glass, kertas saring, 

Erlenmeyer, kaca, plastic PP dan colour reader CR-10 (KONICA MINOLTA) 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan saus ubi jalar ungu yaitu ubi jalar 

ungu yang di dapat dari daerah karanglo, Malang, gula, pektin, jeruk nipis, cuka 

apel (biofito), air di dapat dari pasar tradisional malang. Sedangkan bahan-bahan 

yang digunakan Analisa yaitu indikator PP, NaOH, aquades, DPPH, Larutan KCl, 

HCl, Larutan Na-asetat, H2SO4 dan K2SO4 di dapat di laboratorium Ilmu dan 

Teknologi Pangan. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan rancangan pola tersarang dengan 2 

faktor. Faktor I yaitu perbedaan jenis asidulan dengan 2 level, 2 jenis asidulan yang 

digunakan yaitu jeruk nipis dan cuka apel, dan faktor II yaitu konsentrasi asidulan 
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dengan 4 level (10 ml, 15 ml, 20 ml, 25ml) sehingga diperoleh 8 kombinasi 

perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali pengulangan. 

Faktor I : Perbedaan Jenis Asidulan (A) 

A1 : asam jeruk nipis 

A2 : asam cuka apel  

Faktor II : Perbedaan konsentrasi asidukan (K) 

K1 : 10 ml 

K2 : 15 ml 

K3 : 20 ml 

K4 : 25 ml 

Kombinasi perlakuan (Tc) = 2x8 = 8 dengan jumlah ulangan minimum perlakuan 

(n) adalah :  

Tc (n-1) ≥ 15  

8 (n-1) ≥ 15  

8n ≥ 23  

n ≥ 2,87 ………… dibulatkan menjadi n = 3  

untuk memperoleh ketelitian dilakukan ulangan sebanyak 3 kali.  

Tabel 4. Matriks Kombinasi Perlakuan 

A1 A2 

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

A1K1 A1K2 A1K3 A1K4 A2K1 A2K2 A2K3 A2K4 
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A1K1 : Penambahan jeruk nipis dengan konsentrasi 10 ml 

A1K2 : Penambahan jeruk nipis dengan konsentrasi 15 ml 

A1K3 : Penambahan jeruk nipis dengan konsentrasi 20 ml 

A1K4 : Penambahan jeruk nipis dengan konsentrasi 25 ml 

A2K1 : Penambahan cuka apel dengan konsentrasi 10 ml 

A2K2 : Penambahan cuka apel dengan konsentrasi 15 ml  

A2K3 : Penambahan cuka apel dengan konsentrasi 20 ml 

A2K4 : Penambahan cuka apel dengan konsentrasi 25 ml 

 

3.4 Pelaksana Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Saus Ubi Jalar Ungu (Ratna, dkk. 2013 Modifikasi) 

Pada proses pembuatan saus ubi jalar ungu ini, langkah awal yang harus 

dilakukan yaitu pengupasan kulit ubi jalar dan pencucian, selanjutnya proses 

pengukusan ubi jalar selama 30 menit. Setelah proses pengukusan, ubi di timbang 

100 gram dan di blender dengan penambahan air 200 ml. Setelah ubi berbentuk 

cairan dilakukan proses pemasakan, proses pemasakan ini di bagi menjadi dua 

tahap yakni pemasakan pertama dengan penambahan gula 60 gram selama 2 menit 

dan pemasakan kedua dengan waktu 15 menit dengan penambahan pektin dan 

konsentrasi asidulan yaitu (10, 15, 20, dan 25 ml), dari kedua pemasakan tersebut 

dilakukan pengadukan hingga mencapai tekstur berupa semi padat (tidak terlalu 

cair dan tidak terlalu padat). Setelah berbentuk semi padat dilakukan proses 

penyaringan yang bertujuan untuk memisahka gumpalan-gumpalan dari proses 

pemanasan atau terlalu masak. 
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Gambar 3. Diagram alir pembuatan saus. (Ratna, dkk.2002)(dengan modifikasi) 

3.5 Parameter Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada satu tahap yaitu pembuatan saus ubi jalar 

ungu dengan perbedaan jenis dan perbedaan konsentrasi asidulan. Sebelum 

dilakukan pembuatan saus ubi ungu, ubi ungu dilakukan uji pH. Saus ubi ungu yang 

dihasilkan kemudian dianalisa kadar air, antosianin, aktivitas antioksidan, total 

Pemanasan II sampai 

membentuk gel selama 20 

menit 

+ Pektin 1 g 

+ 2 jenis asidulan 

denganberbagai 

konsentrasi 

Saus ubi jalar ungu 

Penghancuran dengan 

Blender 
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ml 

+ gula (60 g) 

Pengupasan dan Pencucian 

Pengukusan selama 30 menit 

Ubi jalar ungu 100g 
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asam tertitrasi, total padatan terlarut, intensitas warna dan uji hedoni yang meliputi 

rasa, kenampakan dan kesukaan dengan metode skoring. 

3.5.1 Analisa Kadar Air dengan Metode Gravimetri (AOAC, 2005) 

Prinsip dari analisis kadar air metode oven adalah menguapkan molekul air 

bebas (H2O) yang ada didalam bahan pada suhu dan waktu tertentu, hingga 

diperoleh kadar air konstan. Adapun tahapan analisis kadar air sebagai berikut: 

1. Mengeringkan botol vial yang akan digunakan dalam oven selama 24 jam 

dengan suhu 100-105oC. 

2. Mendinginkan botol vial dalam desikator selama 15 menit. 

3. Menimbang bobot botol vial sebagai berat botol (A). 

4. Menimbang bahan sebanyak 2 gram kedalam botol vial yang telah 

dikeringkan, dan dicatat sebagai berat bahan dalam cawan (B). 

5. Mengeringkan sampel dalam oven pada suhu 100-105oC selama 6 jam. 

6. Mendinginkan sampel dalam desikator selama 15 menit. 

7. Menimbang kembali sampel sebagai bobot akhir sampel (C). 

8. Menghitung kadar air sampel dengan rumus: 

% kadar air =
B-C

B-A
 x 100% 

3.5.2 Analisis Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (Apriandi, 2011) 

Prinsip dari uji DPPH adalah penghilangan warna untuk mengukur kapasitas 

antioksidan yang langsung menjangkau radikal DPPH, yang dilihat dari absorbansi 

pada panjang gelombang 517 nm menggunakan spektrofotometer (Yu dan Xu, 

2008). Adapun tahapan analisis aktivitas antioksidan dengan metode DPPH sebagai 

berikut: 
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Pembuatan Larutan DPPH 0,25 mM 

1. Menghitung kebutuhan serbuk DPPH dengan rumus: 

Konsentrasi=
massa (mg)

Mr x volume (L)
 

2. Menimbang kebutuhan serbuk DPPH. 

3. Memasukkan serbuk DPPH kedalam labu ukur 50 mL. 

4. Melarutkan dengan metanol 70% hingga batas tera, dan 

menghomogenkannya. 

5. Menyimpan larutan DPPH pada kondisi gelap dan tertutup rapat pada kondisi 

dingin, serta sesegera mungkin untuk digunakan. 

A. Ekstraksi Bahan Aktif 

1. Menghaluskan sampel dengan mortar dan martil. 

2. Menimbang berat sampel sebanyak 1 gram ke dalam tube centrifuge. 

3. Menambahkan larutan metanol 70% sebanyak 9 mL. 

4. Melakukan sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. 

5. Memisahkan supernatan untuk selanjutnya dilakukan uji aktivitas 

antioksidan. 

B. Analisis Aktivitas Antioksidan 

1. Mengambil supernatan sebanyak 1 mL ke dalam tabung reaksi. 

2. Menambahkan larutan metanol 70% sebanyak 7 mL. 

3. Menambahkan 2 mL larutan DPPH 0,25 mM dan menghomogenkannya. 

4. Menutup mulut tabung dengan plastic wrap, dan badan tabung dengan pelapis 

gelap/ 

5. Menyimpan sampel pada kondisi gelap selama 30 menit. 
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6. Membaca serapan panjang gelombang dengan spektrofotometer UV Vis pada 

λ = 517 nm. 

7. Menghitung % inhibisi dengan rumus: 

% inhibisi =
Abs blanko-Abs sampel

Abs blanko
 x 100% 

3.5.3 Analisa Kadar Antosianin dengan Metode pH Differential (AOAC, 2005) 

Prinsip analisis kadar antosianin dengan metode perbedaan pH adalah 

penentuan total antosianin monomer konten, berdasarkan perubahan struktur 

kromofor antosianin pada pH 1 dan pH 4,5. Pada pH 1, antosianin secara 

keseluruhan berbentuk kation flavillum atau oxonium yang berwarna. Sedangkan 

pada pH 4,5 antosianin berbentuk karbinol atau hemikal yang tidak berwarna 

(Tensiska dkk., 2005). 

A. Pembuatan Larutan Buffer 

1. Buffer pH 1 

Larutan KCl : 0,025 M KCl (1,86 g dalam 980 mL akuades) Untuk 

membuat buffer pH 1, sebanyak 980 mL larutan KCl 0,025 M ditambahkan 

dengan 6,3 mL HCl 37%. 

2. Buffer pH 4 

Larutan Na-asetat : 0,4 M larutan natrium asetat ( 54,43 g dalam 960 mL 

akuades) Untuk membuat buffer  pH 4,5, sebanyak 960 mL larutan natrium 

asetat 0,4 M ditambahkan dengan 20 mL HCl 37%. 
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B. Penentuan Antosianin 

1. Melarutkan sampel dalam pelarut metanol asam dengan perbandingan (1:1) 

ke dalam beaker glass. 

2. Menghomogenkan larutan sampel, dan menutup seluruh bagian wadah 

dengan penutup gelap. 

3. Melakukan maserasi sampel pada suhu -23oC, selama 1 jam. 

4. Memasukkan sebanyak 1 mL masing-masing sampel ke dalam 2 buah tabung 

reaksi. Menambahkan tabung reaksi pertama dengan larutan buffer pH 1 

sebanyak 9 mL dan tabung reaksi kedua ditambahkan larutan buffer pH 4,5 

sebanyak 9 mL. 

5. Melakukan scanning antosianin dengan rentang panjang gelombang 400 nm 

– 550 nm pada kedua buffer larutan sampel ekstrak untuk mengetahui panjang 

gelombang maksimal yang dimiliki oleh sampel ekstrak.. 

6. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 

maksimal dan panjang gelombang 700 nm pada masing-masing sampel dan 

hasilnya dikalkulasi berdasarkan persamaan berikut: 

A=(A
vis-maks

-A700nm)
pH1

-(A
vis-maks

-A700nm)
pH4,5

 

Konsentrasi antosianin (mg/L) =
A x MW x DF x 1000

ɛ x l
 

Keterangan: 

A  = Absorbansi 

MW  = Molecular Weight (Berat Molekul antosianin dominan) 

DF = Dilution factor (Faktor pengenceran = 10 mL/0,1 mL) 

ɛ  = Absortivitas molar/koefisien ekstingsi molar (29.600 L cm-1) 
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l  = Lebar kuvet (1 cm) 

3.5.4 Analisa Total Asam Tertitrasi (Sukardi, 2015) 

1. Menghaluskan bahan menggunakan mortal dan martil 

2. Menimbang bahan yang sudah dihaluskan sebanyak 5 gram 

3. Memasukkan 5 gram bahan ke dalam labu ukur yang telah diisi dengan 

aquades 

4. Menggoyangkan larutan sampai homogen 

5. Menyaring larutan dengan menggunakan corong dan kapas, ambil 25 ml 

6. Meneteskan indikator PP sebanyak 5 tetes 

7. Menitrasi dengan NaOH 0,1 N sampai berwarna merah muda 

8. Menghitung total asam tertitrasi dengan rumus : 

 

     Asam (%) =           

 

3.5.5 Analisa Total Padatan Terlarut dengan Hand Refractometer (Sukardi, 

2015) 

Prinsip dari analisis total padatan terlarut adalah penentuan kadar gula yang 

didasarkan atas indeks bias larutan dengan menggunakan bantuan alat 

refraktometer. Adapun tahapan analisis total padatan terlarut sebagai berikut : 

1. Membuka penutup kaca prisma 

2. Melakukan kalibrasi alat dengan meneteskan aquades (2-3 tetes) pada kaca 

prisma. 

3. Mengarahkan refraktometer ke arah cahaya, dan melihat pembacaan skala 

melalui lubang teropong pada skala 0oBrix. 

4. Membersihkan kaca prisma dengan tisu. 

V hasil titrasi x N NaOH x fp x 164 x 100 

Berat sampel (mg) 
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5. Membuka penutup kaca prisma, dan meneteskan larutan minuman jeli (2-3 

tetes) ke atas permukaan kaca prisma. 

6. Menutup kaca prisma, dan mengarahkan ke arah cahaya. 

7. Membaca skala yang tertera pada garis batas. 

8. Mengambil bahan yang telah dihaluskan sebanyak 5 gram ke dalam beaker 

glass 

9. Menambahkan aquades hingga 20 gram kemudian mengaduknya hingga rata 

10. Meneteskan satu tetes larutan handrefraktometer 

11. Melihat angka di titik terang dan gelapnya 

 

3.5.6 Analisa Uji Intensitas Warna dengan Color Reader (Sukardi, 2015) 

Prinsip analisis intensitas warna dengan menggunakan colour readeradalah 

melalui sistem pemaparan warna dengan menggunakan sistem CIE dengan tiga 

reseptor warna yaitu L, a, dan b Hunter (de Man, 1999). Adapun tahapan analisis 

intensitas warna sebagai berikut : 

1. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (polypropilene) atau plastik transparan. 

2. Melepas penutup lensa. 

3. Menghidupkan colour reader. 

4. Menentukan target L, a, b. Dimana L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai negatif (-) berarti gelap; axis a nilai positif (+) berarti merah, nilai 

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

berari biru. 

5. Menekan tombol pengukur warna. 

6. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 
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3.5.7 Uji Organoleptik dengan metode hedonic scale scoring (Kartika, 1987) 

Analisis organoleptik dilakukan untuk mengetahui daya terima produk saus 

ubi ungu oleh konsumen melalui beberapa parameter. Parameter yang diujikan pada 

uji ini adalah rasa, kenampakan dan kesukaan. Analisis organoleptik ini 

menggunakan metode hedonic test. Metode ini memungkinkan para panelis untuk 

memberikan nilai terhadap tingkat kesukaan pada masing-masing parameter. 

Kisaran nilai yang ada pada skala hedonik berkisar antara amat sangat suka hingga 

amat sangat tidak suka atau berkisar antara nilai 1-5 pada skala numerik untuk 

masing-masing parameter.  Semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin 

tinggi pula tingkat kesukaan konsumen. Masing-masing sampel akan diberi kode 

yang berbeda, untuk menghindari terjadinya pembandingan tingkat kesukaan 

panelis antar sampel. Pengujian kesukaan ini menggunakan panelis tidak terlatih 

dengan jumah minimal 30 orang. 

Tabel 2. Skor penilaian uji organoleptik rasa, warna, kenampakan, dan kesukaan 

saus ubi jalar ungu. 

Skor Rasa Kenampakan Kesukaan 

1 Sangat Asam Sangat Tidak Menarik Sangat Tidak Suka 

2 Asam Tidak Menarik Tidak Suka 

3 Cukup Asam Cukup Menarik Cukup Suka 

4 Tidak Asam Menarik Suka 

5 Sangat Tidak Asam Sangat Menarik Sangat Suka 

  

3.5.8 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisi dengan Analisis Of Varians (ANOVA). 

Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari penelitian apakah perbedaan 

penambahan jenis dan konsentrasi asidulan berpengaruh nyata atau tidak 

berpengaruh terhadap karakteristik fisikokimia saus ubi ungu yang dihasilkan, 

kemudian akan dilakukan uji lanjut dengan Duncan dengan taraf 5 %. 


