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III. METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi 

Pangan Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Desember 2017 hingga 

April 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan antara lain pisau stainless steel, baskom, loyang, 

blender, blender kering, alat saring, cabinet dryer, ayakan 100 mesh, timbangan, 

timbangan analitik merek Pioner, gelas ukur 100 ml, beaker glass 50 mL, beaker 

glass 250 mL, spatula, hot plate merek Maspion S-30, magnetic stirrer, 

termometer, loyang, oven merek Excell, penggaris, pipet volumetrik 10 mL, 

sendok, cawan, styrofoam, dan wrapping plastic. Peralatan yang digunakan untuk 

analisis yaitu erlenmeyer, buret, oven, color reader CR 10 merek Conica Minotta, 

pH meter Lab 875, texture profile analyzer TPA EZ Test model SM-500N-168 

merek Shimadzu, dan kalkulator. 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini antara lain umbi kimpul yang 

dibeli di Pasar Blimbing yang dalam 1 kg diperoleh sebanyak 3 umbi, jeruk nipis 

yang dibeli di Pasar Blimbing berumur panen 1 bulan yang dicirikan dengan kulit 

yang berwarna kuning, apel manalagi berumur panen 4 bulan yang diperoleh dari 

petani apel di Desa Princi Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan tingkat 

kematangan sedang yang dicirikan dengan warna kuning muda. Bahan-bahan lain 

yang digunakan meliputi aquades, garam dapur, gliserol, silika gel, indikator 

amilum, dan larutan iodium. 
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3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Rancangan Tersarang 

(nested desain) dengan dua faktor. Faktor I: lama perendaman dalam ekstrak jeruk 

nipis menggunakan 3 level. Faktor II: konsentrasi pati umbi kimpul menggunakan 

3 level. Sehingga terdapat 9 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. 

Faktor I: Lama perendaman buah dalam ekstrak jeruk nipis 

B1: 1 menit 

B2: 2 menit 

B3: 3 menit 

Faktor II: Konsentrasi pati umbi kimpul (b/v) 

A1: 2% 

A2: 4% 

A3: 6% 

Kombinasi Perlakuan Penelitian 

B1 B2 B3 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

B1A1 B1A2 B1A3 B2A1 B2A2 B2A3 B2A1 B2A2 B2A3 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Pati Umbi Kimpul (Sinaga dkk., 2004 dengan modifikasi) 

Tahapan pembuatan pati kimpul yaitu mengupas kulit luar dari kulit umbi 

kimpul. Setelah itu daging umbi kimpul diiris tipis kemudian mencucinya dengan 

air mengalir dan merendamnya selama 15 menit dalam larutan garam 15% yang 

berfungsi untuk menghilangkan kandungan HCN pada bahan. Bahan dihaluskan 

dengan menambahkan aquades dengan perbandingan 1:5 hingga halus. Pure umbi 

kimpul tersebut diendapkan selama 8 jam, setelah itu air endapan dibuang. Endapan 
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yang dihasilkan dikeringkan dalam cabinet dryer dengan suhu 50ºC selama 4 jam. 

Pati yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender dan diayak dengan 

ayakan 80 mesh. Pati dianalisis kadar air, amilosa, dan amilopektinnya. 

3.4.2 Ekstraksi Jeruk Nipis 

Ekstraksi jeruk nipis diekstrak dengan cara tradisional yaitu pencucian, 

pemotongan menjadi 2 bagian, kemudian menyaringnya menggunakan kertas 

saring. Ekstrak jeruk nipis yang diperoleh kemudian dianalisis yang meliputi pH 

dan kadar vitamin C. 

3.4.3 Pembuatan Edible Coating (Warkoyo dkk., 2014 dengan modifikasi) 

Proses pembuatan edible coating yaitu menambahkan pati umbi kimpul (2%, 

4%, dan 6% b/v) dan 3% (v/v) gliserol ke dalam 200 mL aquades, lalu 

memanaskannya di atas hotplate stirrer skala 6 sampai mencapai suhu 85ºC dan 

dipertahankan selama 5 menit. Larutan didinginkan hingga suhunya mencapai 30ºC 

(suhu ruang). 

3.4.4 Aplikasi Edible Coating pada Apel Manalagi Potong (Layuk dkk., 2002 

dengan modifikasi) 

Tahapan pertama aplikasi edible coating adalah mencuci apel dengan air 

mengalir kemudian memotongnya dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm. Buah apel potong 

dicelupkan ke dalam ekstrak jeruk nipis (1, 2, dan 3 menit) kemudian ditiriskan. 

Buah apel dicelupkan dalam larutan edible coating selama 1 menit dan dikeringkan 

pada suhu ruang. Meletakkan 20 potong apel dalam styrofoam kemudian 

menutupnya menggunakan wrapping plastic. Apel potong kemudian dianalisis 

mulai hari ke-0 hingga hari ke-3 yang meliputi susut bobot, kadar air, kadar vitamin 

C, pH, tingkat kekerasan (hardness), dan intensitas warna. 
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Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Pati Umbi Kimpul (Sinaga dkk., 2004 

dengan modifikasi) 
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Gambar 5. Diagram Alir Ekstraksi Jeruk Nipis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Edible Coating (Warkoyo dkk., 2014 dengan 

modifikasi) 
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Gambar 7. Diagram Alir Aplikasi Edible Coating Pati Kimpul Pada Apel Potong 

Segar (Layuk dkk., 2002 dengan modifikasi)  
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3.5 Parameter Uji Bahan Baku 

3.5.1 Uji Amilosa dan Amilopektin Pati (Rohmah, 2013) 

Uji kandungan amilosa dan amilopektin dianalisis di Balai Penelitian 

Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) Malang. Tahapan analisis yaitu 

standar amilosa disiapkan dengan cara menimbang 40 mg amilosa murni ke dalam 

labu takar 100 ml, kemudian ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. 

Larutan standar dipanaskan dalam penangas air selama 10 menit dan ditambahkan 

akuades hingga tanda tera. Sebanyak masing-masing 1, 2, 3, 4, dan 5 ml larutan 

standar 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. Setelah 

didiamkan selama 20 menit, absorbansi dari intensitas warna biru yang terbentuk 

diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nm. Kurva standar 

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

(sumbu y). Kadar amilosa dalam sampel dihitung berdasarkan rumus berikut: 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 (%) =
𝐶𝑥𝑉𝑥𝐹

𝑊
𝑥100 

Keterangan: 

C = konsentrasi amilosa (mg/ml) 

V = volume akhir sampel (ml) 

F = faktor pengenceran 

W = berat sampel (mg) 

Kandungan amilosa dalam sampel dapat digunakan untuk mempraktikkan 

kandungan amilopektin yang dihitung berdasarkan selisih total kadar pati dengan 

kadar amilosa. 
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3.5.2 Pengukuran Intensitas Warna (Jowitt et al., 1987) 

Warna permukaan buah sebelum dan sesudah penyimpanan diukur dengan 

color reader CR 10 merek Conica Minotta. Skala yang digunakan adalah skala L 

(kecerahan), a (warna kromatik campuran merah-hijau), b (warna kromatik biru-

kuning) dengan ulangan pengukuran sebanyak tiga kali setiap sampel. Pengujian 

dilakukan dengan menempelkan sensor pada buah dan menembakkan sinar pada 

dua bagian yang berbeda. 

3.6 Parameter Apel Manalagi Terolah Minimal 

3.6.1 Analisa Susut Bobot (Katamsi, 2004) 

Pengukuran susut bobot dilakukan untuk membandingkan selisih bobot 

sebelum penyimpanan dengan sesudah penyimpanan. Cara menghitung susut bobot 

dengan rumus: 

𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 (%) =
(𝑊𝑜 − 𝑊𝑡)

𝑊𝑜
𝑥100% 

Keterangan: 

Wo = berat awal sampel (g) 

Wt = berat akhir sampel (g) 

3.6.2 Analisis Kadar Air Metode Oven (AOAC, 2005) 

Analisis kadar air dilakukan dengan menggunakan metode oven. Prinsipnya 

adalah menguapkan molekul air (H2O) bebas yang ada dalam sampel. Kemudian 

sampel ditimbang sampai didapat bobot konstan yang diasumsikan semua air yang 

terkandung dalam sampel sudah diuapkan. Selisih bobot sebelum dan sesudah 

pengeringan merupakan banyaknya air yang diuapkan. Prosedur analisis kadar air 

sebagai berikut: cawan yang akan digunakan dioven terlebih dahulu selama 30 

menit pada suhu 100-105ºC, kemudian didinginkan dalam desikator untuk 
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menghilangkan uap air dan ditimbang (A). Sampel ditimbang sebanyak 2g dalam 

cawan yang sudah dikeringkan (B) kemudian dioven pada suhu 100-105ºC selama 

6 jam lalu didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang (C). Tahap 

ini diulangi hingga dicapai bobot yang konstan. Kadar air dihitung dengan rumus: 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟 (%) =
𝐵 − 𝐶

𝐵 − 𝐴
𝑥100% 

Keterangan: 

A = berat cawan kosong (g) 

B = berat cawan + sampel awal (g) 

C = berat cawan + sampel kering (g) 

2.6.3 Uji Vitamin C Metode Titrasi (Jacobs, 1998) 

Timbang 10 g buah apel kemudian tambahkan dengan air hingga volumenya  

100 ml lalu diblender, setelah itu ambil sarinya sebanyak 10 ml. Sari buah  

dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Pada setiap erlenmeyer ditambahkan indikator 

amilum 2-3 tetes, kemudian titrasi dengan menggunakan larutan  standar iodium 

0,1 N hingga warnanya berubah menjadi violet. 

2.6.4 Analisa pH (Sudarmadji dkk., 1997) 

Pengukuran pH dengan menggunakan pH meter yaitu dengan cara 

mengambil filtrat sampel sekitar 50ml dan diaduk hingga merata. Dilakukan 

pengukuran pH yang hasilnya akan langsung diketahui dengan membaca angka 

yang ditunjukkan oleh alat. 

2.6.5 Uji Tingkat Kekerasan (Setyaningsih dkk., 2010) 

Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat penetrometer 

dengan menggunakan probe tertentu. Permukaan buah apel akan ditusuk jarum 

probe dengan kecepatan dan berat yang tetap sama selama 10 detik, sehingga 
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kedalaman lubang yang diakibatkan oleh penusukan tersebut akan menyatakan 

kelunakan buah apel tersebut. Buah apel diukur tingkat kekerasannya pada tiga 

bagian, yaitu bagian ujung, tengah, dan pangkal. Kemudian data dirata-ratakan. 

3.6.6 Pengukuran Intensitas Warna (Jowitt et al., 1987) 

Warna permukaan buah sebelum dan sesudah penyimpanan diukur dengan 

color reader CR 10 merek Conica Minotta. Skala yang digunakan adalah skala L 

(kecerahan), a (warna kromatik campuran merah-hijau), b (warna kromatik biru-

kuning) dengan ulangan pengukuran sebanyak tiga kali setiap sampel. Pengujian 

dilakukan dengan menempelkan sensor pada buah dan menembakkan sinar pada 

dua bagian yang berbeda. 

3.7 Uji Hedonik Organoleptik (Rahayu, 2001) 

Uji orgaleptik yang dilakukan meliputi aroma, tekstur, dan warna. Pengujian 

menggunakan uji skala hedonik yang terdiri dari lima nilai. 

Skor Aroma Skor Tekstur Skor Warna 

1= Sangat Tidak Suka 

2= Tidak Suka 

3= Cukup Suka 

4= Suka 

5= Sangat Suka 

1= Sangat Lembek 

2= Lembek 

3= Cukup Suka 

4= Tidak Lembek 

5= Sangat Tidak Lembek 

1= Sangat Tidak Menarik 

2 = Tidak Menarik 

3 = Cukup Menarik 

4 = Menarik 

5 = Sangat Menarik 

 

3.8 Analisis Data 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dengan Uji F pada taraf 5%. Apabila terjadi perbedaan nyata pada masing-masing 

perlakuan, maka dat yang sudah diperoleh akan dilakukan dengan uji pembeda 

menggunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) dengan taraf 5%. 


