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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang, dan akan dimulai pada bulan Agustus 2017 

sampai dengan Januari 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan fruit leather tomat adalah blender 

Philips, timbangan digital royal scale, saringan, pisau stainless steel, baskom 

plastik, thermometer Iwaki, dan loyang. Alat uji organoleptik yaitu score sheet  

hedonik dan mutu hedonik, untuk analisa yaitu timbangan analitik Pioneer Ohaus 

PA413, oven, deksikator, hot plate Maspion, texture analyzer Shimadzu (E.Z Test 

EZ-SX 500N), botol timbang 5 ml, sendok sampel, gelas ukur Iwaki, mortal martil, 

sentrifius, tabung reaksi Iwaki, rak tabung reaksi dan tube, labu ukur Iwaki 100 ml, 

stop Erlenmeyer 250 ml, buret 50 ml, kaki tiga, pipet volume 25,0 ml, beaker glass 

Iwaki  250 ml, beaker glass Iwaki 500 ml, pendingin balik, waterbath (Thermostat 

Water Bath HH-4), spektrofotometer thermo spectronic (GENESYS 20), color 

reader CR-10 (KONICA MINOLTA). 

3.2.2 Bahan 

Bahan baku pembuatan fruit leather yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah buah tomat varietas pulmp dengan tingkat kematangan ≥ 75% pada fase 

ripening yang dibeli di Pasar Landungsari Malang, gula (sukrosa), karagenan, 

Pektin, xanthan gum, aquades, DPPH, etanol 96%, larutan luff school, indikator 
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amilum 1%, KI 20%, larutan H2SO4 6N, HCl 4N, dan HCl 0,1N, NaOH 1 N dan 

NaOH 0,1N. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah nested 

desaign / desain tersarang. Sarang/induk yaitu gelling agent dengan 3 level 

(karagenan, pektin dan xanthan gum) dan tersarang yaitu konsentrasi gula dengan 

3 level (10%, 20% dan 30%) yang dianalisa sebanyak 3 kali ulangan. 

Sarang/induk : Penambahan Jenis Gelling Agent 

P1 : Karagenan 

P2 : Pektin 

P3 : Xanthan gum 

Tersarang : Penambahan Konsentrasi Gula 

G1 : 10% 

G2 : 20% 

G3 : 30% 

Desain Eksperimental 

Sarang P1 P2 P3 

Tersarang G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 

Keterangan : 

P1G1  = Karagenan + Gula 10% 

P1G2  = Karagenan  + Gula 20% 

P1G3  = Karagenan + Gula 30% 

P2G1  = Pektin + Gula 10% 

P2G2  = Pektin + Gula 20%  

P2G3 = Pektin + Gula 30% 

P3G1  = Xanthan gum + Gula 10% 

P3G2  = Xanthan gum + Gula 20% 

P3G3 = Xanthan gum + Gula 30%  
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan bubur tomat 

Tomat yang diperoleh dari pasar Landungsari dicuci terlebih dahulu dengan 

air mengalir dan dihilangkan bongkolnya. Tomat yang telah dicuci kemudian 

ditiriskan, selanjutnya tomat dipotong-potong dan dihaluskan dengan blender tanpa 

penambahan air untuk mendapatkan bubur tomat. Bubur tomat yang dihasilkan 

kemudian disaring guna memisahkan biji tomat sehingga didapatkan bubur tomat 

tanpa biji, dan ditimbang 200 gr untuk masing-masing perlakuan. 

 

3.4.2 Pembuatan Fruit Leather tomat 

Bubur tomat yang telah ditimbang dicampurkan dengan gelling agent yaitu 

karagenan, pektin, dan xanthan gum sebanyak 0,5% b/b dan ditambahkan dengan 

sukrosa sebanyak (10%, 20%, 30%) b/b. Campuran bubur tomat dipasteurisasi di 

atas kompor pada suhu 70oC selama 3 menit dengan api kecil dan diaduk, kemudian 

dicetak di atas loyang dengan ukuran 30 x 10 x 2cm yang telah dilapisi dengan 

plastik jenis PP dan ketebalan ± 2-3 mm. Pengeringan fruit leather tomat dilakukan 

menggunakan pengering kabinet dengan suhu 50oC selama 20 jam. Setelah bahan 

kering kemudian dipotong dengan ukuran 5 x 5 cm. Fruit leather tomat yang 

dihasilkan kemudian disimpan dalam plastik pp pada refrigerator sebelum 

dilakukan analisa. Adapun parameter pengamatan antara lain kadar air, tekstur, 

aktivitas antioksidan, kadar sukrosa, intensitas warna dan organoleptik. Diagram 

alir penelitian pembuatan fruit leather tomat dapat dilihat pada Gambar 2.  
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3.5 Prosedur Analisis 

3.5.1 Analisis Kadar Air Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk 1997) 

Bersihkan cawan aluminium dari kotoran, kemudian keringkan dalam oven 

pada suhu 1100C selama 1-2 jam. Setelah itu masukkan cawan dalam desikator 

sampai dingin, kemudian timbang cawan tersebut. Masukkan 1-2 gram bahan ke 

dalam cawan dan timbang kembali. Keringkan dalam oven pada suhu 1000C ± 200C 

selama 3-5 jam, tergantung jenis bahan. Setelah itu sampel didinginkan dalam 

desikator dan timbang. Kadar air dihitung dengan rumus: 

Kadar air (%) = 
c−a

b
 x 100% 

Keterangan: 

a = berat cawan kering yang sudah konstan (g) 

b = berat sampel (g) 

c = berat cawan dan sampel kering yang sudah konstan (g) 

 

3.5.2 Uji Kekerasan (Deman, 1997) 

Uji kekerasan produk menggunakan alat texture analyzer. Caranya yaitu 

sampel ditekan menggunakan jarum tumpul pada alat, lalu jarum akan menembus 

produk. Kekerasan produk merupakan kemampuan atau gaya tekan jarum dalam 

menekan produk per luas bidang tekan. Sehingga akan terukur melalui nilai yang 

yang ditampilkan pada layar texture analyzer. Nilai kekerasan dinyatakan dalam 

satuan N/cm2. 
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3.5.3 Analisis Aktivitas Antioksidan dengan DPPH (Hatano, et al, 1989) 

Pengujian aktivitas antioksidan ini dengan menggunakan metode DPPH. 

Pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode ini berdasarkan pada DPPH free 

radical scavenging activity. Adapun tahapan analisis aktivitas dengan 

menggunakan DPPH sebagai berikut: 

1. Mengambil sampel sebanyak 2 gram ditambahkan 10 ml etanol 96% dan 

dimasukkan ke tube. 

2. Sampel di vortex, kemudian di sentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 

10 menit. 

3. Mengambil filtrat sebanyak 4 ml kemudian ditambahkan dpph 0.2 mmol dalam 

etanol 96% sebanyak 1ml ke dalam tabung reaksi. 

4. Mendiamkan sampel selama 10 menit, divortex dan diabsrobansi dengan 

panjang gelombang 517nm. 

5. Menghitung aktivitas antioksidan dengan rumus : 

                  1 −
Abs sampel

Abs blanko
 𝑥 100% 

 

3.5.4 Uji Kadar Sukrosa (Sudarmadji, 2003) 

Ditimbang 1-2 gram sampel, kemudian ditanda bataskan dalam labu ukur 

100 ml dengan aquadest (Lar. A). Penentuan kadar gula total ini terbagi menjadi 

dua tahap yaitu penentuan kadar gula sebelum inversi dan penentuan kadar gula 

setelah inversi. Penentuan kadar gula sebelum inversi dilakukan dengan cara dipipet 

10 ml sampel yang telah diencerkan (Lar. A), kemudian dimasukan kedalam 

erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 10 ml Luff Schrool dan 50 ml aquadest 

kemudian dipanaskan selama 10 dari mendidih. Setelah itu dinginkan, kemudian 

Aktivitas antioksidan DPPH = 
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ditambahkan 15 ml H2SO4 6N, 1 gram KI, dan amilum 1% kemudian titrasi dengan 

larutan Na2S2O3 0,1 N baku sampai tercapai TAT putih susu. 

Penentuan kadar gula sebelum inversi dilakukan dengan cara dipipet 10 ml 

sampel yang telah diencerkan (Lar. A), kemudian dimasukan kedalam erlenmeyer. 

Setelah itu ditambahkan 5 ml HCl pekat dan 50 ml aquadest kemudian dipanaskan 

selama 15 dari mendidih. Setelah itu dinginkan, kemudian dinetralkan dengan 

menambahkan 2 tetes phenoftalien (pp) sebagai indikator dan NaOH sampai 

berwarna merah muda kemudian ditambahkan H2SO4 sampai warna seperti semula. 

Larutan yang telah netral dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml dan ditanda 

bataskan dengan aquades (Lar. B). Dipipet 10 ml dari larutan B kemudian 

dimasukan kedalam erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 10 ml Luff Schrool dan 

50 ml aquadest kemudian dipanaskan selama 10 dari mendidih. Setelah itu 

dinginkan, kemudian ditambahkan 15 ml H2SO4 6N, 1 gram KI, dan amilum 1% 

kemudian titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N baku sampai tercapai TAT putih 

susu. 

Rumus : Kadar gula sebelum inversi = 
mg glukosa x Fp

Berat Bahan x 1000
 x 100% 

ml Na2S2O3 = ( Vb - Vs) x N. Na2S2O3 

               0,1 

 

Kadar gula setelah inversi = 
mg glukosa x Fp

Berat Bahan x 1000
 x 100%  

                

Kadar (sukrosa) = (kadar gula setelah inversi - kadar gula sebelum inversi) x 0,95 

Keterangan : Vb   : Titrasi Blanko 

           Vs   : Titrasi Sampel 

           Fp   : Faktor Pengenceran 

          N. Na2S2O3 : Normalitas Na2S2O3 

 

 

 



34 
 

3.5.5 Pengujian Warna (Francis, 1982)  

Pengujian warna dilakukan dengan menggunakan Colour Reader. Berikut 

ini tahapan pengujian warna. 

1. Fruit leather yang akan diuji dibungkus dengan plastik transparan. 

2. Menempelkan sampel pada alat Colour Reader. 

3. Menekan tombol Power on pada alat Colour Reader. 

4. Hasil yang diperoleh meliputi L (lightness), a (redness) dan b (yellowness) 

dengan skala 0-100. Nilai L 0 menunjukkan sampel sangat gelap, a positif 

warna merah, a negatif warna hijau, b positif warna kuning dan b negatif warna 

biru. 

 

3.5.6 Uji Organoleptik (Setyaningsih, Apriyantono, dan Sari , 2010) 

Uji organoleptik atau analisis sensori dilakukan terhadap produk fruit 

leather tomat. Jenis uji organoleptik yang digunakan adalah uji hedonik, yaitu untuk 

menunjukkan tingkat penerimaan atau tingkat ketidakterimaan, atau tingkat 

kesukaan atau ketidaksukaan atas perbedaan antar sampel yang disajikan. Pada 

penelitian ini dilakukan uji organoleptik dengan jumlah panelis sebanyak 30 orang. 

Skala hedonik yang digunakan mempunyai rentang nilai dari sangat suka (skala 

numerik = 5) hingga sangat tidak suka (skala numerik = 1). Adapun atribut mutu 

organoleptik yang diamati pada produk fruit leather, yaitu rasa, aroma, Kesukaan, 

dan kenampakan,  sebagai mana tampak pada Tabel 2.  Data diolah berdasarkan 

jenis atribut secara statistik menggunakan (MS. Excel). Kemudian jika atribut mutu 

tersebut berbeda nyata, akan dilanjutkan uji lanjut dengan uji Duncan’n Multiply 

Range Test (DMRT). 
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Tabel 1. Skor uji hedonik organoleptik fruit leather tomat 

 

3.5.6 Pengolahan dan Analisa Data 

Data yang telah diperoleh berdasarkan parameter yang diujikan dalam 

proses analisa fruit leather ditabulasikan dan dihitung nilai rata-rata (mean) dengan 

menggunakan MS. Excel, selanjutnya dilakukan analisa uji statistik menggunakan 

metode analisis ragam (ANOVA). Selanjutnya bila diantara perlakuan terdapat 

beda nyata atau pengaruh, maka digunakan uji Duncan Multiple Range Test 

(DMRT) sebagai uji lanjut dan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji 

efektivitas De Garmo dkk (1984). 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut : 

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil  

2. Memberikan bobot nilai (BV) pada masing-masing variabel sesuai 

dengankontribusinya dengan angka relatif 0-1. 

3. Menentukan bobot normal (BN) dengan membagi BV dengan jumlah semua 

bobot variabel  

4. Mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisa menjadi 2 kelompok yaitu 

(a) variabel yang semakin besar reratanya semakin baik (b) variabel yang 

semakin besar reratanya semakin jelek 

5. Menentukan Nilai Efektifitas (Ne) yaitu: 

Skor 
Parameter Uji 

Rasa Aroma (Tomat) Kesukaan Kenampakan 

1 
Sangat tidak 

manis 

sangat tidak 

beraroma 

sangat tidak 

suka 

Sangat tidak 

menarik 

2 Tidak manis tidak beraroma tidak suka tidak menarik 

3 Cukup manis cukup harum cukup suka cukup menarik 

4 Manis harum suka menarik 

5 Sangat manis sangat harum sangat suka sangat menarik 



36 
 

𝑁𝑒 =
Nilai perlakuan − Nilai terendah

Nilai tertinggi − Nilai terendah
 

 

Nilai Hasil = Ne X Bobot Normal 

 


