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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini 

dimulai pada bulan Maret  hingga Juli 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1  Alat 

Alat-alat yang digunakan selama penelitian  adalah cabinet dryer, hot plate, 

timbangan analitik merk Ohaus Pioneer PA413, timbangan analitik merk GR-200, 

kain saring, ayakan 80 mesh, dan kipas angin, magnetic stirer,  spatula,  talenan, 

pisau, gelas beker, gelas ukur, sendok, labu ukur, kertas saring, erlenmeyer, pipet 

tetes, alat titrasi, colour reader merk Tristimulus CR10, texture analyzer EZ Tes 

Tipe EZ-SX, dan hand refractometer merek ATAGO tipe N1-alfa. 

3.2.2 Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan edible coating yaitu pati dari 

buah sukun yang dibeli dari pasar Landungsari dengan berat 1-2 kg dan kondisi 

mentah, gliserol yang diperoleh dari Toko Makmur Jaya, minyak  atsiri rimpang 

Lengkuas merek Happy Green yang diperoleh dari toko Happy Green Garden 

Surabaya, dan nanas madu berwarna kuning matang, berat antara 1-2 kg merek 

Honi Sunpride yang diperoleh dari swalayan Giant Dinoyo Malang. Bahan-bahan 

yang digunakan untuk analisa yaitu aquades, amilum dan iodin yang didapat dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari satu tahap yaitu pembuatan edible coating dan 

aplikasi edible coating pada buah nanas madu potong. Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial Kontras 

Orthogonal dengan dua faktor. Faktor I yaitu konsentrasi pati dengan 3 taraf  

berbeda (3, 3,5%, 4%) dan faktor II yaitu konsentrasi minyak atsiri lengkuas 

dengan 3 taraf (0%, 1,%, 2,%) sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dan 1 

perlakuan kontrol (nanas tanpa perlakuan pelapisan edible coating) dengan 3 kali 

ulangan. 

Faktor  I  = Presentase penggunaan pati sukun 

  S1 = Pati sukun 3% (b/v) 

S2 = Pati sukun 3,5% (b/v) 

S3 = Pati sukun 4% (b/v) 

Faktor  II = Penambahan ekstrak daun sukun 

 L1 =  Minyak Atsiri Lengkuas 0% (v/v) 

 L2 = Minyak Atsiri Lengkuas 1% (v/v) 

L3 = Minyak Atsiri Lengkuas 2% (v/v) 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

               Konsentrasi pati sukun 
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Keterangan : 

S1L1 = Edible coating dengan pati sukun 3% dan atsiri lengkuas 0% 

S1L2 = Edible coating dengan pati sukun 3% dan atsiri lengkuas 1% 

S1L3 = Edible coating dengan pati sukun 3% dan atsiri lengkuas 2% 

S2L1 = Edible coating dengan pati sukun 3,5% dan atsiri lengkuas 0% 

S2L2 = Edible coating dengan pati sukun 3,5% dan atsiri lengkuas 1% 

S2L3 = Edible coating dengan pati sukun 3,5% dan atsiri lengkuas 2% 

S3L1 = Edible coating dengan pati sukun 4% dan atsiri lengkuas 0% 

S3L2 = Edible coating dengan pati sukun 4% dan atsiri lengkuas 1% 

S3L3 = Edible coating dengan pati sukun 4% dan atsiri lengkuas  2% 

Kontrol = Nanas tanpa perlakuan pelapisan edible coating 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan melalui dua proses, proses pertama yaitu ekstraksi 

pati dari buah sukun. Proses kedua, proses pembuatan edibel coating dengan 

kombinasi perlakuan konsentrasi pati sukun dan konsentrasi penambahan atsiri 

lengkuas. Edibel coating  tersebut selanjutnya diaplikasikan pada nanas madu 

potong. Nanas potong tersebut selanjutnya dianalisa mulai dari susut bobot, 

tekstur, TPT, warna serta organoleptik aroma dan kenampakan. 

3.4.1 Pembuatan Pati Sukun 

Proses ekstraksi pati sukun menggunakan metode yang dilakukan oleh 

Sukatiningsih (2005) dengan modifikasi. Buah sukun dikupas dan dipotong kecil-

kecil kurang lebih dengan ukuran persegi 2 x 2 cm diikuti dengan perendaman 

dalam larutan garam 0,1% dalam 1 liter air selama 1 jam. Setelah 1 jam 

perendaman dengan air garam dilanjutkan penghancuran menggunakan blender 
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dan disaring menggunakan kain saring. Kemudian larutan pati yang didapatkan 

diendapkan selama 24 jam. Endapan pati yang didapat kemudian dikeringkan 

pada cabinet dryer dengan suhu ± 40
o
C. Diagram alir proses ekstraksi pati sukun 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

3.4.2 Pembuatan Larutan Edibel Coating 

Edible dibuat dari pati sukun dengan penambahan plasticizer berupa 

gliserol. Pembuatan larutan edible memodifikasi metode Ariningrum (2011). Pati 

sukun dilarutkan dalam aquades hingga total larutan 100 ml kemudian dipanaskan 

hingga mencapai suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi pati sukun adalah 70- 75
o
C 

(Widowati, 2010). Setelah suhu gelatinisasi tercapai, plasticizer berupa gliserol 

ditambahkan. Penambahan gliserol pada penelitian ini adalah  sebanyak 2%. 

Diagram alir proses pembuatan edible coating dapat dilihat pada Gambar 5. 

3.4.3 Proses Pelapisan 

Proses pelapisan dilakukan dengan memasukkan nanas potong ke dalam 

larutan coating selama 30 detik kemudian dibiarkan hingga larutan coating 

mengering. Setelah itu nanas potong ditimbang dengan timbangan analitik untuk 

mengetahui berat nanas potong setelah di coating sebagai kebutuhan data untuk 

susut bobot. 

3.4.4 Penyimpanan 

Penyimpanan nanas potong dilakukan dengan menempatkan nanas potong 

pada cup kecil denga ditutup dengan tutup cup plastik yang dilubangi kemudian 

menyimpannya pada suhu ruang dengan lama penyimpanan 0,1 dan 2 hari. 
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Gambar 2.Diagram alir pembuatan edible pati sukun modifikasi dari Ariningrum 

(2011) 
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3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Kadar Pati (Sudarmadji dkk., 2007) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2-5 gram. 

2. Aquades ditambahkan sebanyak 50 ml dan diaduk selama 1 jam.  

3. Susupensi disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan aquades sampai 

volume filtrat 250 ml.  

4. Residu dari kertas saring dipindahkan ke dalam erlenmeyer dengan pencucian 

200 ml aquades dan ditambahkan 20 ml HCl ± 25%.  

5. Erlenmeyer diletakkan dipendingin balik dan dipanaskan selama 2,5 jam.  

6. Setelah dingin, sampel dinetralkan dengan larutan NaOH 45% dan diencerkan 

sampai volume 500 ml, kemudian disaring.  

7. Filtrat yang diperoleh dinyatakan sebagai glukosa. Penentuan glukosa seperti 

pada penentuan gula reduksi. Berat pati adalah berat glukosa dikalikan 0,9. 

3.5.2 Kadar Amilosa (Riley dkk., 2006) 

a. Persiapan Sampel 

1. Sampel pati ditimbang sebanyak 100 mg dan dimasukkan dalam labu takar 

100 ml. 

2. Etanol 95% sebanyak 1 ml dan 9 ml NaOH 1 N ditambahkan kemudian 

sampel dipanaskan dengan penangas air selama 10 menit dan ditambahkan 

aquades hingga tanda tera.  

3. Sampel dipipet sebanyak 5 ml  ke dalam labu takar 100 ml dan  ditambahkan 

1 ml CH3COOH 1 N dan 2 ml larutan iod (0,2% iod dalam 2% KI) lalu 

ditepatkan dengan aquades hingga tanda tera.  

4. Larutan dikocok dan didiamkan selama 20 menit. 
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5. Sampel diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 620 nm. 

b. Pembuatan Kurva Standar 

1. Standar amilosa disiapkan dengan cara sebanyak 40 mg amilosa murni 

ditimbang ke dalam labu takar 100 ml, kemudian ditambahkan 1 ml etanol 

95% dan 9 ml NaOH 1 N.  

2. Larutan standar kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 10 menit 

dan ditambahkan aquades hingga tanda tera.  

3. Larutan standar sebanyak masing-masing 1, 2, 3, 4, dan 5 ml dipipet ke dalam 

labu takar 100 ml dan ditambahkan CH3COOH 1 N sebanyak 0,2; 0,4; 0,6; 

0,8, dan 1 ml, kemudian masing-masing tabung ditambahkan 2 ml larutan iod 

dan ditepatkan dengan aquades hingga tanda tera. 

4. Larutan didiamkan selama 20 menit, dan diukur absorbansi dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nm. Kurva standar dibuat 

sebagai hubungan antara kadar amilosa (sumbu x) dengan absorbansi (sumbu 

y). 

5. Kadar amilosa dalam sampel dihitung berdasarkan rumus berikut: 

   

 

Dimana: 

C = konsentrasi amilosa dari kurva standar (mg/ml) 

V = volume akhir sampel (ml) 

FP = faktor pengenceran 

W = berat sampel (mg) 

Kadar Amilosa = 
C x V x FP 

W 

x 100% 
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3.5.3 Susut Bobot (Sudarmadji, 2003) 

Penentuan susut bobot dilakukan dengan menimbang berat sampel yang 

telah dicoating pada hari yang telah ditentukan selama penyimpanan. Berat 

sampel pada H-0 ditentukan sebagai berat awal. Susut bobot merupakan selisih 

dari berat pada sebelum perlakuan dan setelah perlakuan hari ke-n. Persamaan 

yang digunakan untuk mengukur susut bobot adalah sebagai berikut :  

 

    

       

Keterangan:  

Wo = berat sampel awal (g)  

Wt = berat sampel akhir (g) 

3.5.4 Uji Tekstur (Ahmad dkk.,2009) 

Uji tekstur dilakukan menggunakan alat texture analyzer dengan cara 

meletakkan buah nanas di tempat yang tersedia untuk melakukan uji kemudian 

alat dihubungkan dengan komputer yang secara otomatis akan mengukur seberapa 

keras tekstur dari nanas itu sendiri. 

3.5.5 Total Padatan Terlarut °Brix (AOAC,1990) 

Pengukuran TPT menggunakan Refractometer (0-39°Brix). Sebelum 

digunakan alat di bersihkan terlebih dahulu dengan aquades dan di lap hingga 

kering. Sampel yang akan diukur kemudian diletakkan secukupnya pada tempat 

pembacaan. Tingkat kemanisan akan langsung dibaca pada alat. 

W0 

W0 - Wt 

x 100 % Susut Bobot = 
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3.5.6 Kadar Vitamin C (Sudarmadji dkk.,2003) 

Vitamin C ditentukan dengan cara titrasi iod. Sebanyak 5 gram sampel 

dilarutkan dengan aquades dalam labu takar 50 ml kemudian disaring. Diambil 

sebanyak 5 ml larutan sampel, ditetesi indikator 3 tetes, dan dititrasi 

menggunakan larutan iod 0,01N. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan 

warna larutan menjadi biru. Kadar Vitamin C dihitung dengan rumus : 

 

   

Keterangan: 

V = Volume iod yang digunakan (ml) 

N = Normalitas iod hasil standarisasi 

FP = Faktor pengenceran 

W = Berat sampel (gram) 

3.5.7 Warna (Maulida,2014) 

Pengamatan intensitas warna dilakukan dengan menggunakan alat color 

reader. Adapun prosedurnya sebagai berikut. 

1. Sampel diletakkan ke dalam wadah transparan (plastik bening). 

2. Alat dihidupkan dengan menekan tombol on/off. 

3. Posisi diatur hingga sensor bersentuhan dengan sampel yang hendak diukur 

tingkat warnanya. 

4. Tombol target ditekan, yang akan diikuti suara beep, pertanda pembacaan 

selesai dilakukan. 

5. Angka L, a, dan b yang tertera pada layar monitor colour reader dicatat. 

6. Tombol reset ditekan untuk pengukuran sampel berikutnya. 

7. Jika telah selesai alat dimatikan dengan menekan on/off. 

Kadar vitamin C = 
V x N x 0,88 x FP x 100% 

0,01 x W 
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3.5.8 Organoleptik Metode Hedonic Scale Scoring (Kartika, 1987) 

Pengujian sensori dilakukan untuk mengetahui pengaruh coating terhadap 

tingkat penerimaan panelis. Panelis diminta untuk memberi penilaian berdasarkan 

kesukaannya. Parameter uji meliputi aroma dan kenampakan. Uji ini dilakukan 

pada penyimpanan hari ke-0, hari ke-1 dan hari ke-2. Uji rating hedonik aroma 

menggunakan skala 1-5, dimana kriteria penilaiannya adalah (1) sangat tidak kuat, 

(2) tidak kuat, (3) cukup kuat, (4) kuat, (5) sangat kuat. Begitu juga dengan uji

rating hedonik kenampakan menggunakan skala 1-5, dimana kriteria 

penilaiaannya adalah (1) sangat tidak menarik, (2) tidak menarik, (3) cukup 

menarik, (4) menarik, (5) sangat menarik. 

3.6 Analisis Data 

Analisa data pada penelitian ini menggunakan ANOVA dengan metode 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial Kontras Ortogonal yang kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Lanjut metode DMRT. Penentuan perlakuan terbaik 

menggunakan metode Uji t dimana perlakuan dibandingkan dengan kontrol pada 

hari ke-0. Nilai perlakuan yang mendekati nilai kontrol pada hari ke-0 dianggap 

menjadi perlakuan terbaik. 


