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III. METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 – April 2018 di 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1  Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan permen lunak antara lain timbangan, 

pisau stainless, blender, saringan, gelas ukur (ml), teflon, spatula kayu, sendok, 

kompor, loyang cetakan, kulkas, sterofoam. Alat yang digunakan untuk analisis 

antara lain timbangan analitik (Pioneer Ohaus PA413), cawan porselin, desikator 

(Glaswerk Wertheim 6132), oven (WTC BINDER (E 53)), tanur listrik (Furnace 

(4800)), spektrofotometer, tabung reaksi, rak tabung reaksi, kuvet, erlenmeyer 100 

ml dan 250 ml, gelas ukur 100 ml dan 50 ml, beaker glass 250 ml dan 500 ml, 

corong plastik, batang L, spatula kaca, batang pengaduk, jarum ose, colour reader 

CR-10 (Konica Minolta), pipet ukur, bola hisap, fortex, hot plate (Maspion), 

magnetic stirer, autoclave, tube, sentrifuse, pembakar bunsen, pipet tetes, spuit 1 

ml dan 10 ml, cawan petri, inkubator MMM (Medcenter Einrichtungen GmbH), 

laminar air flow, colony counter, dan texture analyzer (Shimadzu). 

3.2.2  Bahan 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah buah naga merah 

(Hylocereus Polyrhizus) dan kulitnya dengan umur panen 50 hari yang diperoleh 

dari pasar tradisional di Kota Malang, sukrosa (gula pasir), sirup glukosa, gelatin, 

air, dan starter yoghurt yang diperoleh dari home industry “JOBADI” Dau. Bahan 
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yang digunakan untuk analisis antara lain aquades, larutan DPPH, larutan Luff 

Schoorl, KI 20%, H2SO4 26,5%, amilum, Na Thio Sulfat, alkohol 70 % dan media 

MRSA yang diperoleh dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3  Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan 2 tahap. Tahap 1 menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) sederhana dengan faktor tunggal yaitu perlakuan proporsi daging 

dan kulit buah naga merah. Perbandingan tersebut mengacu pada hasil penelitian 

Fitrina, dkk (2014) dan Siregar, dkk (2016). Faktor perlakuan formulasi 

perbandingan daging buah naga merah dan kulit buah naga merah adalah sebagai 

berikut : 

F1 = 90% DB : 10% KB 

F2 = 80% DB : 20% KB 

F3 = 70% DB : 30% KB 

F4 = 60% DB : 40% KB 

F5 = 50% DB : 50% KB 

Keterangan : DB (Daging Buah) ; KB (Kulit Buah) 

Kombinasi perlakuan (Tc) = 5, dengan jumlah ulangan minimum perlakuan (n) 

adalah : 

Tc (n-1) ≥ 15 

 5 (n-1) ≥ 15 

 5n ≥ 20 

n ≥ 4 ; menjadi 4 kali ulangan 
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 Penelitian tahap ke 2 menggunakan penelitian secara deskriptif dengan 

perlakuan penambahan starter yoghurt pada permen lunak perlakuan terbaik yaitu 

perlakuan F5 (Daging Buah 50% : Kulit Buah 50%) dengan konsentrasi starter 

yoghurt 5%, 10% dan 15%, kemudian dilakukan perhitungan total bakteri asam 

laktat. 

3.4  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan 

permen lunak dengan perbedaan proporsi konsentrasi kulit dan daging buah naga 

merah. Tahap kedua yaitu penambahan starter yoghurt pada permen lunak dengan 

perlakuan terbaik. 

3.4.1 Prosedur Pembuatan Permen Lunak 

Pembuatan permen lunak diawali dengan pembuatan filtrat sari buah naga 

merah terlebih dahulu. Buah naga merah dipilih yang segar kulitnya tidak layu atau 

keriput dengan umur panen 50 hari. Buah naga merah kemudian dibersihkan dan 

dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya buah naga merah dikupas dan dipotong-

potong berukuran dadu. Setelah itu bahan dihaluskan dan ditimbang sesuai 

perlakuan. Bahan ditambahkan air dengan rasio perbandingan bahan dan air 2:1. 

Kemudian disaring untuk mendapatkan filtratnya. Selanjutnya proses pembuatan 

permen lunak dengan bahan tambahan berupa sukrosa 30%, sirup glukosa 40 %, 

dan gelatin 10 %. Produk permen lunak dilakukan analisa kadar air, kadar abu, 

kandungan antioksidan, kadar gula reduksi, tekstur, warna, dan organoleptik (rasa, 

warna, aroma, dan tekstur). 
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3.4.2 Prosedur Penambahan Starter Yoghurt 

Penambahan starter yoghurt dilakukan setelah menemukan perlakuan 

terbaik pembuatan permen lunak dengan perbandingan konsentrasi kulit dan daging 

buah naga merah yang berbeda. Starter yoghurt yang ditambahkan mengandung 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Penambahan 

starter yoghurt dilakukan setelah proses pemasakan permen lunak dan suhu 

mencapai 40˚C. Starter yoghurt yang ditambahkan sebanyak 5%, 10% , dan 15% 

kemudian dihomogenkan. Permen lunak yang sudah ditambahkan starter yoghurt 

selanjutnya diletakkan pada wadah tertutup dan dimasukkan kedalam sterofoam. 

Permen lunak difermentasi selama 48 jam pada suhu 37˚C. Setelah itu dilakukan 

analisa perhitungan total bakteri asam laktat pada permen lunak. 

3.5 Parameter Pengamatan 

Pengamatan pada penelitian pembuatan permen lunak sari buah naga merah 

dilakukan secara dua tahap, diantaranya adalah sebagai berikut : 

A. Tahapan pertama : Parameter pengamatan pembuatan permen lunak dengan 

perbandingan daging dan kulit buah naga merah yang berbeda terdiri dari, 

1. Analisa kadar air 

2. Analisa kadar abu 

3. Analisa aktivitas antioksidan 

4. Analisa gula reduksi 

5. Analisa Tekstur 

6. Analisa Intensitas Warna 

7. Uji organoleptik (rasa, warna, aroma, dan tekstur) 
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B. Tahapan kedua : Parameter pengamatan penambahan starter yoghurt kedalam 

permen lunak dengan perlakuan terbaik adalah perhitungan jumlah koloni 

bakteri asam laktat. Koloni yang tumbuh setelah diinkubasi dihitung dengan 

persyaratan sebagai berikut : koloni besar, kecil, menjalar dihitung 1 koloni 

karena dianggap berasal dari satu bakteri. Perhitungan dapat dilakukan secara 

manual dengan bantuan alat colony counter. 

3.5.1 Analisis Kadar Air (AOAC, 2005) 

1. Cawan porselen dikeringkan dalam oven pada suhu 102-105oC selama 30 

menit.  

2. Cawan tersebut diletakan dalam desikator (kurang lebih 30 menit) hingga 

dingin kemudian ditimbang hingga beratnya konstan.  

3. Sampel ditimbang 1-2 g, kemudian dimasukkan kedalam cawan.  

4. Cawan tersebut dimasukkan kedalam oven dengan suhu 102-1050C selama 

24 jam. Cawan kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

bobotnya. 

Kadar air ditentukan dengan rumus : 

Kadar air (%) =
(A + B) − C

B
× 100% 

Keterangan : A = Berat cawan; B = Berat bahan; C = Berat akhir 

3.5.2 Analisis Kadar Abu (AOAC, 2005) 

1. Cawan abu porselin yang kosong dimasukkan kedalam oven 30 menit. 

2. Cawan abu porselin dikeluarkan dan  didinginkan dalam desikator selama 

30 menit, kemudian cawan abu porselin ditimbang untuk mengetahui 

bobot cawan kosong. 
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3. Sampel ditimbang 2 gram dan dimasukkan kedalam cawan abu porselin. 

4. Sampel dimasukkan kedalam tanur bersuhu 550-6000C selama 5 jam atau 

sampai pengabuan sempurna, sehingga diperoleh abu berwarna putih.  

5. Setelah selesai, tanur dimatikan hingga suhu 250C kemudian cawan 

porselin dikeluarkan dengan menggunakan penjepit dan dimasukkan 

kedalam desikator selama 30 menit segera setelah dingin. Kadar abu dalam 

bahan pangan dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut: 

Kadar abu (%) =
Berat akhir − Berat cawan

Berat bahan
× 100% 

3.5.3 Analisis Aktivitas Antioksidan (Selvi et al, 2003) 

1. Larutan DPPH dibuat dengan cara mengambil 2 mg DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) dan menambahkan etanol 10 ml kemudian dimasukkan 

dalam botol, kocok, dan disimpan dalam kulkas 

2. 1 ml sampel diambil dan ditambahkan 9 ml etanol kemudian sentrifuse 10 

menit dengan kecepatan 4000 rpm 

3. Filtrat diambil sebanyak 4 ml dan ditambahkan 1 ml larutan DPPH (1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil) yang sudah dibuat 

4. Selama 10 menit didiamkan hingga berubah warna menjadi kuning 

5. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 517 nm menggunakan 

spektrofotometer 

6. Aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus : 

1 −
Absorbansi blanko

Absorbansi sampel
× 100% 
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3.5.4 Analisis Gula Reduksi Metode Luff Schoorl (AOAC, 1997) 

Analisa gula reduksi bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan gula 

yang terdapat dalam permen lunak yang dihitung sebagai gula reduksi. Tahap 

analisa gula reduksi adalah sebagai berikut : 

A. Pembuatan larutan Luff Schoorl 

1. 12,5 gram CuSO4 dilarutkan dalam 50 ml air (A) 

2. 25 gram asam sitrat dilarutkan dalam 25 ml air (B) 

3. 194 gram soda murni (Na2CO3.10H2O) dilarutkan dalam 400 ml air 

mendidih (C) 

4. Larutan (B) dan (C) dicampurkan sedikit demi sedikit, kemudian 

ditambahkan larutan CuSO4 dan aquades sampai volumenya 500 ml. 

B. Prosedur Penentuan Kadar Gula Reduksi 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2,5 – 25 gram (tergantung kadar gula 

reduksi), dipindah kedalam labu takar 100 ml dan ditambahkan dengan 50 

ml akuades. Kemudian sampel tersebut disaring menggunakan kertas 

saring untuk diperoleh filtrat, 

2. Filtrat sampel diambil sebanyak 25 ml, dimasukkan ke dalam erlenmeyer, 

kemudian ditambahkan dengan 25 ml akuades dan 10 ml HCl 30% 

3. Sampel dipanaskan diatas penangas air pada suhu 67-70˚C selama 10 

menit, kemudian didinginkan dengan cepat sampai suhu 20˚C. Dinetralkan 

dengan NaOH 45%, kemudian diencerkan sampai volume tertentu 

sehingga 25 ml larutan mengandung 15-60 mg gula reduksi. 
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4. 25 ml larutan sampel diambil dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 

ml, ditambahkan 25 ml larutan Luff Schoorl. Dibuat blanko yaitu 25 ml 

larutan Luff Schoorl dan 25 ml akuades. 

5. Setelah ditambah beberapa batu didih, erlenmeyer ditutup dengan corong 

berkapas, kemudian di didihkan. Diusahakan 2 menit sudah mendidih, 

kemudian pendidihan dipertahankan selama 10 menit, kemudian 

didinginkan dengan cepat. 

6. 15 ml KI 20 % ditambahkan pada larutan sampel dengan hati-hati dan 

ditambahkan 25 ml H2SO4 26,5 % 

7. Iodium yang dibebaskan di titrasi dengan larutan Na-Thiosulfat 0,1 N 

dengan ditambahkan indikator amilum sebanyak 2 ml. Untuk memperjelas 

perubahan warna pada akhir titrasi sebaiknya amilum ditambahkan pada 

saat titrasi hampir berakhir. 

8. Selisih volume titran blanko dihitung dengan titran sampel, gunakan hasil 

selisih perhitungan untuk menghitung banyaknya gula reduksi dalam 

bahan, dengan bantuan tabel gula invert. 

Kadar gula reduksi (%) =
mg glukosa × Fp × 100

gr bobot sampel × 1000
 

 

3.5.5 Analisis Tekstur dengan menggunakan Texture Analyzer EZ-SX 

 Prinsip dari analisis kekuatan gel dengan menggunakan Texture Analyzer 

EZ-SX adalah pemberian tekanan pada sampel dengan jarak tertentu, hingga 

sebagian dari gel yang terbentuk hancur. Gaya yang diperoleh dinyatakan dalam 

satuan Newton dan diambil sebagai nilai kekuatan gel. Adapun tahapan analisis 

kekuatan gel dengan Texture Analyzer EZ-SX adalah sebagai berikut : 
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1. Jig dipasang pada lubang alat Texture Analyzer 

2. Texture Analyzer dinyalakan, kemudian dilakukan kalibrasi alat melalui 

program Trapesium X. 

3. Scanning jarak dan gaya pada sampel 

4. Jarak penetrasi sampel diatur setinggi 1,5 mm/s, dan penekanan dilakukan 

sebanyak satu kali. 

5. Uji pada sampel, dan dicatat nilai hardness dan energi yang terbaca pada 

alat. 

3.5.6 Analisis Intensitas Warna Metode L, a, b Hunter (Yuwono dan Susanto, 

1998) 

1. Sampel disiapkan dalam plastik PP (transparan) 

2. Colour reader dihidupkan 

3. Target L, a, b ditentukan. Dimana; L, adalah kecerahan, nilai positif (+) 

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

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

(-) berarti biru. 

4. Intensitas warna diukur dan dicatat nilainya 

3.5.7 Analisis Total Bakteri Asam Laktat (Sudarmadji dkk, 1997) 

1. Sampel diambil sebanyak 1 gram dan dimasukkan kedalam tabung reaksi 

2. 9 ml aquades steril ditambahkan pada sampel dan dihomogenkan 

menggunakan vortex 

3. Pengenceran dilakukan bertingkat sampai 7x pengenceran 

4. 1 ml dari pengenceran terakhir diambil dan dimasukkan kedalam petridish 

yang sudah ada media MRSA padat 
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5. Suspensi diratakan dengan batang L secara perlahan 

6. Media diinkubasi didalam inkubator dengan suhu 37˚C selama 24 jam 

7. Petridish yang sudah diinkubasi selama 24 jam diambil dari dalam 

inkubator dan menghitung jumlah bakteri dengan menggunakan colony 

counter  

8. Jumlah koloni bakteri dihitung dengan rumus : 

𝐶𝐹𝑈 =
Jumlah koloni

1
Pengenceran

 

3.5.8 Uji Organoleptik (Rahayu, 2001) 

 Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui penerimaan secara 

keseluruhan panelis. Uji organoleptik yang dilakukan meliputi rasa, warna, aroma, 

dan tekstur. Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel secara acak, 5 sampel 

yang masing-masing telah diberi kode yang berbeda kepada 30 orang panelis. 

Selanjutnya panelis diminta memberikan penilaian terhadap sampel sesuai skala 

hedonik yang ada. 

 Pengujian menggunakan uji skala hedonik yang terdiri dari 5 nilai yang 

dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini : 

Tabel 5. Skor Organoleptik 

Nilai Rasa Warna Aroma Tekstur 

1 
Sangat Tidak 

Enak 

Sangat Tidak 

Menarik 

Sangat Tidak 

Suka 

Sangat Tidak 

Kenyal 

2 Tidak Enak Tidak Menarik Tidak Suka Tidak Kenyal 

3 Cukup Enak Cukup Menarik Cukup Suka Cukup Kenyal 

4 Enak Menarik Suka Kenyal 

5 Sangat Enak Sangat Menarik Sangat Suka Sangat Kenyal 
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam 

atau ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf 5%. Selanjutnya bila terjadi beda 

nyata atau pengaruh pada masing-masing perlakuan maka data yang sudah 

diperoleh akan dilanjutkan dengan uji pembeda menggunakan uji LSD (Least 

Significant Differences), dan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji 

efektivitas De Garmo et al (1984). 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut : 

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil 

2. Bobot nilai (BV) diberikan pada masing-masing variabel sesuai dengan 

kontribusinya dengan angka relatif 0-1 

3. Bobot normal (BN) ditentukan dengan membagi BV dengan jumlah semua 

bobot variabel 

4. Variabel-variabel yang dianalisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu 

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

semakin kecil reratanya semakin jelek 

5. Nilai Efektifitas (Ne) ditentukan dengan rumus berikut ini : 

Ne =
Nilai perlakuan − Nilai terendah

Nilai tertinggi − Nilai terendah
 

Nilai Hasil = Ne × Bobot normal 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Filtrat Sari Buah Naga Merah. 

Diagram alir proses pembuatan filtrat sari buah naga merah mengacu pada jurnal 

penelitian Siregar, dkk (2016) dan telah dimodifikasi 

 

 

Buah Naga Merah 

Pemisahan Daging dan 

Kulit Buah Naga Merah  

Pengupasan dan Pencucian 

Pemotongan (ukuran dadu) 

Penyaringan Filtrat 

Filtrat sari buah 

naga merah 

Penghancuran 

Penimbangan bahan sesuai formulasi 

perbandingan kulit dan daging buah naga merah 

(10%:90%; 20%:80%; 30%:70%; 40%:60%; 

50%:50%) (Total 100 gram bahan) 

Pencampuran dan Penghalusan 

Analisa Antioksidan 

Air 50 ml 
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Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Permen Lunak 

Diagram alir proses pembuatan permen lunak mengacu pada jurnal penelitian 

Nurismanto, dkk (2015) dan telah dimodifikasi. 

Pengadukan 

Pemanasan dengan suhu 

90°C selama 7 menit 

Penuangan dalam 

cetakan 

Pendinginan suhu ruang 

selama 1 jam 

Pendinginan suhu rendah 

5°C selama 24 jam 

Permen Lunak 
Analisa 

- Uji Kadar Air

- Uji Kadar Abu

- Uji Aktivitas Antioksidan

- Uji Kadar Gula Reduksi

- Uji Tekstur

- Uji Warna

- Uji Organoleptik (Rasa,

Aroma, Kenampakan)

100 ml Filtrat sari buah naga 

merah (sesuai perlakuan)  

Pencampuran 

Sukrosa 30gr, sirup 

glukosa 40gr, 

gelatin 10gr 
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Gambar 5. Diagram Alir Penambahan Starter Yoghurt pada Permen Lunak 

Diagram alir mengacu pada jurnal penelitian Nurismanto, dkk (2015) dan telah 

dimodifikasi.

100 ml Filtrat sari buah naga 

merah (perlakuan terbaik)  

Pencampuran 

Pengadukan 

Pemanasan dengan suhu 

90°C selama 7 menit 

Penuangan dalam 

cetakan 

Inkubasi selama 48 jam 

suhu 37˚C 

Permen Lunak Analisa Total BAL 

 

Penurunan suhu sampai 45°C 

Pengadukan 

Sukrosa 30gr, sirup 

glukosa 40gr, 

gelatin 10gr 

 

Starter yoghurt 

(5%, 10%, 15%) 
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